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      องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

สืบเนื่องจากมีพ่อค้าจากตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางจากตรังกานูด้วยเรือสําเภา
บรรทุกสินค้า ประเภท ถ้วย ชาม สังคโลก และอื่น ๆ โดยเดินเรือทางทะเลอันดามัน เข้าสู่จังหวัดนราธิวาส  
ผ่านแม่น้ําบางนราเข้าคลองยะกัง เพื่อถ่ายสินค้า หลังจากนั้น ได้เดินทางผ่านแม่น้ําบางนราตอนล่างเข้าสู่บ้าน
กาแนะ หมู่ที่ 3 ในปัจจุบัน และผ่านเข้าคลองเล็กๆ พอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเป็นคลองตัน      
คนที่อยู่หัวเรือได้ตะโกนบอกว่า “กลัว” เป็นภาษามาเลย์ ซึ่งหมายความว่า ออก ต่อมาได้เพี้ยนมาเป็น            
กลูวอหรือกะลุวอ ในปัจจุบันน้ี 
  องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ  เดิมเป็นสภาตําบลกะลุวอ  ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อวันที่               
23  กุมภาพันธ์  2540   

ตําบลกะลุวอเป็นหนึ่งในเจ็ดตําบลของอําเภอเมืองนราธิวาส  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอเมือง
นราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองนราธิวาส  ประมาณ 15  กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ  ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

อาณาเขตพื้นที่  75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  46,597 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี ้

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตําบลกะลุวอเหนือ   อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศใต ้ ติดต่อกับ   ตําบลมะรือโบออก   อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลไพรวัน   อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ตําบลลําภูและตําบลบางปอ  อําเภอเมืองนราธิวาส 
      จังหวัดนราธิวาส 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและป่าไม้ (ป่าพรุเสม็ด) เป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบลุ่มทุ่งนา  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศเป็นแบมรสุมเขตร้อนมี 2 ฤดู คือ 
   1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกมุภาพันธ์  - เดือนเมษายน 
   2. ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน – เดือนมกราคมของปีถัดไป 

1.4  ลักษณะของดิน 
ดินมีลักษณะเป็นดินทราย ดินป่าพรุมีน้ําท่วมขังและเปรี้ยวฝาด  

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ าประกอบด้วย 
   -ห้วย/ลําธาร/หนอง/บงึ    2   แห่ง  
   -คลอง      2   แห่ง     
   -อ่างเก็บน้ํา     2   แห่ง    
   -คลองชลประทาน     1   แห่ง 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ    1   แห่ง    
   -ประปาหมูบ่้าน              8   แห่ง 

-แหล่งน้ําธรรมชาติ          1   แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม ้
พื้นที่ของตําบลกะลุวออุดมไปด้วยไม้มีค่า เช่น แดงว่านไก่แดง ข้าหลวงหลังลาย หวาย   

ดาหลา  วนิลา  ปาล์มบงัสรูย ์ และหมาก 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

จํานวนหมูบ่้านที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบรหิารส่วนตําบลกะลุวอ                            
จํานวน   8  หมูบ่้าน   ได้แก่ 

หมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 
หมู่ที่ 1 บ้านยาบ ี นายอับดุลตอเละ  ยูนุ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 1  
หมู่ที่ 2 บ้านกําแพง นายจีรพันธ์  สกลุจี ๋ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 2 
หมู่ที่ 3 บ้านกาแนะ นายกูอารมัน  ตูแวดอเล๊าะ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 3 
หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสาลอ นายรอสาลี  หะยีเปาะแต ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 4  
หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต นายวีรยุทธ  เจะปอ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 5 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกศลิา นายการียา  ปิ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 6 
หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู นายมาหามัดอัดนัน  เจะอีซอ กํานันตําบลกะลุวอ 
หมู่ที่ 8 บ้านกาโมแร นายมหามาตร์รอยาลี  สะอะ ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 8  
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2.2  การเลือกต้ัง 
  องค์การบรหิารส่วนตําบลกะลุวอมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง 
 -เขตเลือกตัง้ที่  1 หมู่ที่  1  บ้านยาบี     
 -เขตเลือกตัง้ที่  2 หมู่ที่  2  บ้านกําแพง   
 -เขตเลือกตัง้ที่  3 หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ   
 -เขตเลือกตัง้ที่  4 หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ  
 -เขตเลือกตัง้ที่  5 หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต  
 -เขตเลือกตัง้ที่  6 หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา  
 -เขตเลือกตัง้ที่  7 หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู 
 -เขตเลือกตัง้ที่  8 หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร 

 รายละเอียดนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประกอบด้วย 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
  1.  นายรอมือลี       หะยีและ        นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

2.  นายสุใฮมิน       เจะดาโอะ        รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
3.  นายมูหามะอาสมี    เจะเตะ         รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
4.  นายฮานาฟี    อาแว         เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
  1.  นายแดง                ยะทัง   ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล 

2.  นายเจะดาโอะ         สูยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
3.  นายพงศกร  มะสิกะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
4.  นายเจะกอเซ็ม         ดือราโอะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
5.  นายมูหามะอานูวา    ตะโละดิง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
6.  นายสาเหะดรุส       ตวันเยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
7.  นายอภิสิทธ์ิ            มามะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
8.  นายมะหารง           กาเจ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
9. นายมนาเซร ์  มูซอ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
10. นายมะดารี            เจ๊ะมะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
11. นายอับดุลยาเลย์    ยูโซะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

  12. นายอับดุลดอเละ๊     ยูนุ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
13. นายมะตาเย็ง         หะยีอาแว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  
14. นายมามะยูก ิ ยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จํานวนประชากรในตําบลกะลวุอ  ประชากรทั้งสิ้น  11,503  คน แยกเป็นชาย 6,214  คน  
หญิง 5,289  คน  จํานวน  3,446  ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน  2562) 
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หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จ านวนคน(ชาย) จ านวนคน(หญิง) จ านวนคนรวมท้ังสิ้น จ านวนครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

บ้านยาบี 
บ้านกําแพง 
บ้านกาแนะ 
บ้านกูแบสาลอ 
บ้านจาเราะสะโต 
บ้านโคกศิลา 
บ้านรอตันบาตู 
บ้านกาโมแร 

843 
354 
453 

2,036 
677 
685 
802 
364 

932 
352 
522 
781 
716 
691 
913 
382 

1,775 
706 
975 

2,817 
1,393 
1,376 
1,715 
746 

383 
230 
217 

1,341 
380 
338 
414 
143 

รวมท้ังสิ้น 6,214 5,289 11,503 3,446 
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  121  คน/ตร.กม.  โดยนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% และ

นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ 10 % 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

แยกตามช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุต่ํากว่า18 ป ี 1,639 1,590 3,229 
อายุ 18-40 ป ี 3,213 2,001 5,214 
อายุ 41-60 ป ี 969 1,156 2,125 
อายุมากกว่า 60ป ี 393 542 935 

รวม 6,214  คน 5,289  คน ท้ังสิ้น  11,503  คน 
 
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา     
  - โรงเรียนประถมศึกษา   6    แห่ง 
   1. โรงเรียนบ้านยาบี    หมู่ที่  1 
   2. โรงเรียนบ้านกําแพง    หมู่ที่  2 
   3. โรงเรียนบ้านกาแนะ    หมู่ที่  3 
   4. โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  หมู่ที่  4 
   5. โรงเรียนบ้านโคกศิลา   หมู่ที่  6 
   6. โรงเรียนบ้านไร่พญา    หมู่ที่  7 (ขยายโอกาส) 
  - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1  แห่ง  คือ  โรงเรียนอัลซูลามียะห์อัลยาตูดีนียะห์ 
(บ้านยาบี) 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2   แห่ง 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ       หมู่ที่  4 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู       หมู่ที่  7 
  - ศูนย์อบรมจริยธรรมประจําหมู่บ้าน (โรงเรียนตาดีกา)     10   แห่ง 
   -โรงเรียนตาดีกาบ้านยาบี   หมู่ที่  1 
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   -โรงเรียนตาดีกานูรูลเตาเฟก    หมู่ที่  1  
   -โรงเรียนตาดีกานูรูลอามีน  หมูที่  3 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลคอยรียะห์           หมู่ที่  3 
   -โรงเรียนตาดีการอฏฏอตุลดีนียะห์  หมู่ที่  4 
   -โรงเรียนตาดีกามุสตากาเร็ม  หมู่ที่  5 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลสลาม  หมู่ที่  6 
   -โรงเรียนตาดีกาปอเนาะโคกศิลา  หมู่ที่  6 
   -โรงเรียนตาดีกานรูุดดีน   หมู่ที่  7 
   -โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะห์มาน  หมู่ที่  8 

- โครงการพระราชดําริ  8  โครงการ  คือ  
   1. โครงการอ่างเก็บน้ําใกล้บ้าน 
   2. โครงการศิลปะชีพจักสานย่านลิเภา 
   3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ม.4 บ้านกูแบสาลอ 
   4. โรงเรียนบ้านโคกศิลา(โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ) 
   5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. ศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรตินราธิวาส  
   7. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ(โคกปาฆาบือซา) 
   8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาต ู

4.2  สาธารณสขุ  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน    2   แห่ง 

   - โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบลกะลุวอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บา้นรอตันบาตู  
   - โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบลบ้านโคกศลิา ตั้งอยู่หมู่ที ่6 บ้านโคกศิลา 

4.3  หน่วยความมั่นคงในพ้ืนท่ี  
 -กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา 
 -ชุดรักษาความปลอดภัยประจําตําบล ( ชกต. ตําบลกะลุวอ ) 

4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลเบ้ียยังชีพ   -ผู้สูงอายุ จํานวน        860 คน   

     -ผู้พิการ  จํานวน         308 คน 
     -ผู้ป่วยโรคเอดส ์ จํานวน           - คน  
  หมายเหตุ ที่มา : กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารสว่นตําบลกะลุวอ พฤษภาคม 
2562 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  - ถนนสายหลักมี  2  สาย  คือ 
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   1.  ถนนสายบ้านค่าย-ศาลาใหม่  2.  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ 

  - ถนนสายรองมี  4  หลัก  คือ 
   1. ถนนกําแพง – ยาบี   2. ถนนจาเราะสะโต – สะปอม 

3. ถนนจาเราะสะโต – โคกสยา  4. ถนนกูแบสาลอ – สะปอม  

  5.2  การไฟฟ้า 
  มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  จํานวน  3,446  ครัวเรือน 

5.3  การประปา 
ระบบประปาหมู่บ้าน  จํานวน   6   แห่ง   คือ 

     หมู่ที่  1  บ้านยาบี  (ใช้การไม่ได้) 
หมู่ที่  2  บ้านกําแพง 
หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ  

    หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต                            
หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา   
หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู 

 5.4  โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ที่ทําการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์นราธิวาส  ตั้งอยู่ ตําบลบางนาค  อําเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากตําบลกะลุวอ  ประมาณ  15  กิโลเมตร 

6.  ระบบเศรษฐกิจ  
6.1  การเกษตร  อาชีพทางการเกษตร -ทํานา 

-ทําสวน 
-ปลูกพืชผัก พืชไร่ 

 พ้ืนท่ีท านาปีท้ังหมด  1,982 ไร่   

 เน้ือท่ีนา(จริง)     161  ไร่ 

 เน้ือท่ีนาร้าง    1,821    ไร่ 

 ไม้ผล 
เนื้อที่ปลูกไมผ้ล  ทั้งหมด     569      ไร่ 

  ลองกอง           173      ไร่ 
   มังคุด  143      ไร่ 
   เงาะ        60      ไร่ 
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  สละ        41      ไร่ 
  ทุเรียน    32      ไร่ 
   ไม้ผลอื่นๆ  120     ไร่ 

 ไม้ผลยืนต้น 
เนื้อที่ปลูกไม้ยืนต้น  ทั้งหมด   10,881   ไร่ 

  ยางพารา           9,907    ไร่ 
  มะพร้าว           257    ไร่ 
  ปาล์มน้ํามัน          400    ไร่ 
   ไม้ยืนต้นอื่นๆ              317    ไร่ 

 เน้ือท่ีปลูกพืชไร่  ทั้งหมด           84    ไร่ 

 เน้ือท่ีปลูกพืชผัก  ทั้งหมด        342    ไร่ 

 เน้ือท่ีอ่ืน ๆ                   370    ไร่ 

 ข้อมูลแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรส าหรับเกษตรกร 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อหมูบ่้าน 
 จ านวน 
เกษตรกร 

(ราย)  

 น้ าฝนอย่างเดียว   แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  สระน้ าในไร่นา   น้ าชลประทาน   น้ าบาดาล  

เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ เกษตรกร 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. ยาบี 815 735 
   

90.18  0        -    40 
     

4.91  7 
     

0.86  40 
     

4.91  

2. กําแพง 793 692 
   

87.26  0        -    70 
     

8.83  0        -    31 
     

3.91  

3. กาแนะ 753 660 
   

87.65  0        -    60 
     

7.97  0        -    33 
     

4.38  

4. กูแบสาลอ 1014 933 
   

92.01  0        -    40 
     

3.94  0        -    41 
     

4.04  

5. จาเราะสโต 826 701 
   

84.87  45 
     

5.45  50 
     

6.05  0        -    30 
     

3.63  

6. โคกศิลา 939 829 
   

88.29  0        -    70 
     

7.45  0        -    40 
     

4.26  

7. รอตันบาตู 757 676 
   

89.30  0        -    40 
     

5.28  21 
     

2.77  20 
     

2.64  

8. กาโมแร 227 181 
   

79.74  0        -    23 
   

10.13  0        -    23 
   

10.13  

รวม 8 หมู่บา้น 6,124 5,407 
   

88.29  45 
     

0.73  393 
     

6.42  28 
     

0.46  258 
     

4.21  

หมายเหตุ  :  ที่มาสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส 
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6.2  การปศุสัตว์ 
  ตําบลกะลุวอ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค แพะและเป็ด ในทุกหมู่บ้านของตําบล                
กะลุวอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

6.3  การท่องเท่ียว 
  -อ่างเก็บน้ําใกล้บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยาบี 

 -สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้   หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต 
  -หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู 

6.5 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ   ตําบลกะลุวอ มีศักยภาพของชุมชนและพื้นที่โดยการรวมกลุ่มของ
ประชาชนแยกเป็น  1.ศูนย์กองทุนสวัสดิการผูสู้งอายุตําบลกะลุวอ จํานวน 1 กลุ่ม 

2. กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านกําแพง จํานวน 1 กลุ่ม 
3.กลุ่มสตรีหรือกลุ่มอาชีพ มี 8 กลุม่ 

31. กลุ่มกะหรี่ปัป๊หมู่ที่ 1 
3.2 กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร่ หมูท่ี่ 2 
3.3 กลุ่มจักสานใบลาน หมู่ที่ 8 
3.4 กลุ่มจักสานใบลานบ้านกําแพง 
3.5 กลุ่มถั่วค่ัวสมุนไพร่หมูท่ี่ 3 
3.6 กลุ่มทําขนมหวานอาเกาะ หมูท่ี่ 7 
3.7 กลุ่มปลกูผักและแตงโมหมู่ที่ 6 
3.8 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5 
3.9 กลุ่มกระจูดหมู่ที่ 5 
3.11 กลุ่มกระจูดหมู่ที่ 1 

4.กองทุนหมูบ่้าน (เบี้ยล้าน) บ้านกําแพง จํานวน 1 หมู ่
5.กองทุนชาปนกิจ หรือ ซาแระกะห ์จํานวน 8 หมู่บ้าน  

6.3  แรงงาน  
อาชีพ ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา ทํานาข้าวและปลูกไม้ผล  

ร้อยละ  20 ประกอบอาชีพ รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และใกล้เคียงและประเทศ
มาเลเซีย ร้อยละ  7  ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ  3 ประกอบอาชีพรับราชการและอื่น ๆ 
 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

- มัสยิด  จํานวน 10  แห่ง  ได้แก่    
1. มัสยิดบ้านยาบี  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านยาบี 
2. มัสยิดนูรูลเตาเฟก    ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านยาบี(บาโงแคและ) 

    3.  มัสยิดกาแนะ   ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ 
    4.  มัสยิดดาริลคอยรียะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่  3   บ้านกาแนะ 
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    5.  มัสยิดดารุสนาอีม  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ 
    6.  มัสยิดมุสตากาเร็ม  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต 
    7.  มัสยิดดารุลสลาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา 
    8.  มัสยิดปอเนาะโคกศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา 
    9.  มัสยิดนูรูลอิสลาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้ารอตันบาตู 
    10. มัสยิดอัลเราะห์มาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร 

ชื่อมัสยิด ท่ีตั้ง รายชื่อผู้น าศาสนา 
1.มัสยิดบ้านยาบี 
   ตาดีกาบ้านยาบี 
 

หมู่ที่  1  บ้านยาบี อีหม่าม   นายเจะอารง       เจะเละ 
คอเต็บ    นายอับดุลมาเซร์      โซะเลาะ 
บิหลั่น     นายฮารง     อาแว 

2.มัสยิดนูรูลเตาเฟก   
   ตาดีกานูรูลเตาเฟก   

หมู่ที่  1  บ้านยาบี 
            (บาโงแคและ) 

อีหม่าม    นายยา            มามะ 
คอเต็บ    นายแวซอและ    ดอเลาะ 
บิหลั่น     นายอับดุลเลาะ   สาแม 

3.มัสยิดกือแนะ 
   ตาดีกานูรูลอามีน 

หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ อีหม่าม   นายสือมาแอ      ดอเลาะ 
คอเต็บ   นายซอแหละ      เจะหมิ 
บิหลั่น    นายการียา         เวาะเจ 

4.มัสยิดดาริลคอยรียะห์ 
   ตาดีกาดารุลคอยรียะห์ 

  หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ 
              (บาโย) 

อีหม่าม  นายสักรี            เจะแว 
คอเต็บ   นายซุลกิฟลี        บูกุ 
บิหลั่น   นายมาหามะรูดี    เซะ 

5.มัสยิดดารุสนาอิม 
   ตาดีการอฏฏอตุล 
   ดีนียะห์ 

หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ อีหม่าม  นายมาหะมะรอแปอิง  หะยีอาแว 
คอเต็บ   นายหมะ        เละดุวี 
บิหลั่น    นายมาฮาดี     มามะ 

6.มัสยิดมุสตากาเร็ม 
   ตาดีกามุสตากาเร็ม 

หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต อีหม่าม  นายอาหามะ   อีแต 
คอเต็บ  นายดือราแม    จิ 
บิหลั่น   นายมะยากี      สาเมาะ 

7.มัสยิดดารุลสลาม 
   ตาดีกาดารุลสลาม 
 

หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา อีหม่าม  นายอาแว       เล็งฮะ 
คอเต็บ  นายแวดอแม    แวฮามะ 
บิหลั่น   นายมะยูกี       ยูโซ๊ะ 

8.มัสยิดปอเนาะโคกศิลา 
   ตาดีกาปอเนาะโคกศิลา 

หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา อีหม่าม  นายขาเดร์      เจ๊ะน๊ะ 
คอเต็บ  นายวีซานาวี    เจ๊ะแล๊ะ 
บิหลั่น   นายมะกะตา   กามา 

9.มัสยิดนูรูลอิสลาม 
   ตาดีกานูรุดดีน 

หมู่ที่  7  บ้ารอตันบาตู อีหม่าม  นายนาวีย์       อาแว 
คอเต็บ   นายกอเละ     เจะอีซอ 
บิหลั่น    นายสักรี        หะยีและ 

10.มัสยิดอัลเราะห์มาน 
     ตาดีกาดารุลเราะห์มาน 

หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร อีหม่าม   นายดือราแม      สะอะ 
คอเต็บ   นายมะรอเซะ     หาโล๊ะ 
บิหลั่น    นายอับดุลอาซิ    เจ๊ะเกาะอูเซ็ง 
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- วัด  จํานวน  2  แห่ง  ได้แก่   
- วัดกําแพง       ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านกําแพง 
- วัดเขานาคา   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต 
 

วัด/ส านักสงฆ์ ท่ีตั้ง รายชื่อผู้น าศาสนา 
1.วัดกําแพง       
 

หมู่ที่ 2  พระครูไพโรจน์ธรรมานุกูล 
เจ้าอาวาสวัดกําแพง 

2.วัดเขานาคา   
 

หมู่ที่ 5 พระครูพิพัฒนบุญเขต 
เจ้าอาวาสวัดขานาคา 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
❖ งานประเพณีทางศาสนาอิสลามของต าบลกะลุวอ  ได้แก่ 

-ประเพณีการจัดท าสุนัต  
-ประเพณีงานวันเมาลิด 

   -ประเพณีงานวันอาซูรอ   
   -ประเพณีวันรอมฏอน (การถือศีลอด)  

❖ งานประเพณีทางศาสนาพุทธของต าบลกะลุวอ  ได้แก่ 
 -ประเพณีลากพระ 
 -ประเพณีลาซัง 
 -ประเพณีเดือนสิบ 
 -ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 -ประเพณีวันลอยกระทง 
 -ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 

      - ประเพณีสงกรานต์                     
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

  -ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
-ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ดีเกฮลูู) 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ซลีะ) 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ว่าว) 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
   -ผลิตภัณฑ์กระจูด 
   -กลุ่มจัดทํากระเป๋าผ้า 
   -กลุ่มเซรามิก 
   -กลุ่มทําขนมอาเกาะ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 8.1  น้ า ในพื้นที่ติดกับแม่น้ําบางนรา 
 8.2  ป่าไม้  ในพื้นที่ติดป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสํานัก  

8.3  ภูเขา ในพื้นที่มีภูเขาล้อมรอบหมู่ที่  3,4,5,7.8 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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กรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ                
ให้สอดคล้องและบูรณาการ กันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ 
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา พระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ 
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ            
ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่ กฎหมายก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุก
คน 
 
 วิสัยทัศน์  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก     
ภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ



15 
 

และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ยุทธศาสตร์ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว              
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปี ต่อจากนี้ไป                      
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่   
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม  
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม   
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน     
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  (7) การปรบักระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
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  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลือ่มล้าทางเศรษฐกจิและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) วางระบบบริหารจดัการน้าใหม้ีประสทิธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
  จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
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  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เปูาหมายที ่1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทกัษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพฒันาประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ส่งเสรมิให้เดก็ปฐมวัยมีการพัฒนาทกัษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 •พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มทีักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีทักษะการท่างานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 
 •ส่งเสรมิแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 •พัฒนาศักยภาพของกลุม่ผูสู้งอายุให้มโีอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน 
 •การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวัตกรรมทีเ่หมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 เปูาหมายที ่2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผูเ้ช่ียวชาญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 •ส่งเสรมิระบบทวิภาคีหรือสหกจิศึกษา 
 •พัฒนาคุณภาพครู 
 •พัฒนาสื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
 •ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการพฒันาแหลง่เรียนรู้ในชุมชน 
 เปูาหมายที ่3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
 •พัฒนารูปแบบการออกก าลงักายและโภชนาการ 
 •ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่สง่ผลเสียต่อสุขภาพ 
 •สร้างกลไกในการจัดท่านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

เปูาหมายที ่4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมอืงและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
 •การเสริมสร้างความอยู่ดีมสีุขของสถาบันครอบครัวในการบม่เพาะคนใหม้ีคุณภาพ 
 •การหลอ่หลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมอืงที่ดีและภาคธุรกิจท่าธุรกิจเพื่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 เปูาหมายที ่1 ลดปญัหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกจิสังคมแตกต่าง
กันและแก้ไขปญัหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 



18 
 

 •การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศเพื่อขยายความคุ้มครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้ 
 •การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
ราก โดยสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาในชุมชนส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชนส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับ 
 •การก้าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมีรายได้
น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและ
เชิงพื้นที่ที่มีการก าหนดเปูาหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเปูาหมายทาง
เศรษฐกิจ 
 เปูาหมายที ่2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้
ต่้าสุด อาทิการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุม่เปูาหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการด้าน
สุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 
 •การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ตามกฏหมายแก่ประชาชนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
 •การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
 •การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี ในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 เปูาหมายที ่1 เศรษฐกจิขยายตัวอย่างมเีสถียรภาพและยั่งยนื 
 แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง 
 •เพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
 •พัฒนาการจัดเกบ็รายได้ภาครัฐ 
 •ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 •ปรับโครงสร้างฟื้นฟูและพัฒนาประสิทธิภาพรฐัวิสาหกิจที่มปีัญหาฐานะการเงิน 
 •ลดความเสี่ยงทางการคลงัจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 
 •กระจายอ านาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 •ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ 
  

แนวทางการพัฒนาด้านการเงิน 
 โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆและเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็น
กลไกที่สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เปูาหมายที ่2 การสร้างความเข้มแข็งใหเ้ศรษฐกจิรายสาขา 
 แนวทางการพัฒนา 
 •การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ าขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ท่ากินเสริมสร้างขีด
ความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 
 •การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบันและ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
 •การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการ
และการท่องเที่ยวและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
 •การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพื่อรองรับความเป็นชาติการค้า 
 •การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิฝีมือแรงงานระบบทรัพย์สินทางปัญญา
และกฎระเบียบต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายท่ี 1 เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม ้
 •ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 •พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 •คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 •วางแผนบรหิารจัดการทรัพยากรแร ่
 เปูาหมายที ่2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพื้นที ่25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัยและ
เท่าเทียม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรพัยากรน้ าแบบบูรณาการในระดบัลุม่น้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
 •ปรับปรุงประสทิธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทัง้ระบบอย่างยัง่ยืน 
 •น ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
 •สร้างความมั่นคงและเท่าเทียมด้านน้ าเพือ่การบรโิภคอุปโภคและน้ าเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต 

เปูาหมายที ่3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดลอ้มที่ดลีดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
 •เพิ่มประสทิธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าและอากาศ 
 •พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 •ส่งเสรมิการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
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 •พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาทิการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
 เปูาหมายที ่4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิม่ขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิม่ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 •บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพบิัต ิ
 •การพัฒนาความร่วมมือด้านสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง และยั่งยืน 
 เปูาหมายที ่1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ใหเ้ป็นสถาบันหลกัของประเทศตลอดไป 
 แนวทางการพัฒนา 
 •จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 •เสรมิสร้างความมั่นคงและปอูงกันการล่วงละเมิดสถาบันหลกัของชาติ 
 เปูาหมายที ่2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสงัคมมีความสมานฉันทเ์พิ่มข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสทิธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 เปูาหมายที ่3 พื้นที่จงัหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีข้ึนและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 
 เปูาหมายที ่4 ประเทศไทยสามารถรับมือกบัภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาศักยภาพและความพรอ้มก าลังปูองกันประเทศและรกัษาผลประโยชน์ของชาติ 
 •ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 
 เปูาหมายที ่5 ความเสี่ยงจากการกอ่การร้ายต่ ากว่าอันดับที ่20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที ่10 
ของโลก 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองควบคู่กับการพฒันาแผนหลักนิยมทีเ่กี่ยวข้องใหม้ีประสทิธิภาพ 

เปูาหมายที ่6 สาธารณภัยต่างๆมีแนวโน้มลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาระบบการแจง้เตือนการปอูงกันการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 เปูาหมายที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน 
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 แนวทางการพัฒนา 
 •ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกจิและคุณภาพบคุลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใสทันสมัย
คล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
 •ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพื่อใหก้ารจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
 •เพิ่มประสทิธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 เปูาหมายที ่2 เพิ่มจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกจิเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข 
 •พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร 
 • เพิ่มความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการและปรบัปรุงระบบบรหิารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของ
ท้องถ่ิน 
 เปูาหมายที ่3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลกัษณ์คอร์รปัชันให้อยูสู่งกว่ารอ้ยละ 50  
 แนวทางการพัฒนา 
 •ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง 
 •ปูองกันการทจุริตโดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทจุริต 
 •วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทจุริตให้มีประสทิธิภาพ 
 เปูาหมายที ่4 ลดข้อรอ้งเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
 เป้าหมายท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาระบบขนสง่ทางรางขนส่งสาธารณะในเขตเมืองโครงข่ายทางถนนระบบขนสง่ทางอากาศและ
ระบบขนสง่ทางน้ า 
 เปูาหมายที ่2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทีเ่กิดจากลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลในระบบขนสง่ 

เปูาหมายที ่3 การพฒันาระบบโลจิสตกิส ์
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานระบบการอ่านวยความ
สะดวกทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจสิติกส์ของประเทศ 
 เปูาหมายที ่4 การพฒันาด้านพลงังาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลังงาน 
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 •จัดหาพลงังานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และสร้างความมั่นคงทางพลงังาน 
 •เพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการการผลิตและการใช้พลงังานทดแทนและพลังงานสะอาด 
 •ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนาพลงังานในภูมิภาค
อาเซียน 
 เปูาหมายที ่5 การพฒันาเศรษฐกิจดจิิทลั 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ 
 •ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้างมลูค่าเพิม่ทางธุรกิจ 
 •ส่งเสรมินวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดจิิทลัและเทคโนโลยอีวกาศของไทยพฒันาความรู้
และทักษะของประชาชน 
 •สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์
 เปูาหมายที ่6 การพฒันาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 •บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 •เรง่รัดการลดอัตราน้ าสญูเสียในเชิงรกุควบคู่กับการบา่รงุรกัษาเชิงปูองกันของระบบประปาทั่วประเทศ 
 •เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารกจิการประปา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เปูาหมายที ่1 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพฒันาสูร่้อยละ 1.5 ของ GDP และมี
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งส่งเสริมใหเ้กิดสังคมนวัตกรรมและผลกัดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสรมิสร้างนวัตกรรมภาค
ธุรกิจพฒันานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดนังานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
 •พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เป้าหมายท่ี 2 เพ่ิมจ้านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคลอ้งกบัความต้องการใน
อนาคตเร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
 •พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มทีั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 •พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 •ดึงดูดบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศให้มาท่างานในประเทศไทย 
 •ส่งเสรมิระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 •ส่งเสรมิการเรียนรู้สูก่ารเป็นผู้ประกอบการ 
 •พัฒนาตลาดรองรบังานส่าหรับบุคลากรวิจัย 
 เปูาหมายที ่3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยีจัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 
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 แนวทางการพัฒนา 
 •ปรับปรุงและพฒันาระบบรองรบัเทคโนโลยสี าคัญๆให้เกิดประสทิธิภาพ 
 •ส่งเสรมิการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
 •สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดต้ังศูนย์วิจัยพฒันาในประเทศ 
 •สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเปน็กลไกระดมทุน 
 •เร่งพฒันาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แหง่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ทัง้ส่วนกลางและภูมิภาค 
 •สนับสนุนให้เกิดการร่วมท่างานและแบง่ปันทรัพยากรด้านอปุกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัตกิาร
ทดลองระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
 แนวทางการพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการ 
 •ส่งเสรมิการปรบัโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 •จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย 
 •ส่งเสรมิให้มรีาชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ 
 •ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
 •ส่งเสรมิใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท่าแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 เปูาหมายที ่1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรม
มากข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาการทอ่งเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดบัการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ /เสริมสร้าง
มาตรฐานสินค้าและธุรกจิบริการด้านการท่องเที่ยว 
 •พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 •พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผ่ลิตภัณฑ์ที่มมีูลค่าเพิ่มสงู 
 •ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /วางระบบปูองกนัและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 
 •เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการน้ าเพื่อการพฒันาที่ยั่งยนื 
 •พัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุ 
 •ยกระดับฐานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
 

เปูาหมายที ่2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจดีและ
การเดินทางสะดวก 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาเมืองหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรักษาอัตลักษณ์ของเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
 •พัฒนาเมืองส้าคัญ อาทิกรุงเทพฯเมืองปริมณฑลขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตหาดใหญ่และเมืองใหม่
บริเวณชุมทางเช่ือมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดข้ึนใหม่ที่ส าคัญ 
 เป้าหมายท่ี 3 พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
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 •เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 •สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
 •พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการ
เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 เป้าหมายท่ี 4 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 •สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ 
 •ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนา 
 •บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การตา่งประเทศประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
 เป้าหมายท่ี 1 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าในภูมิภาคท้ังด้านโลจิสติกส์การค้าการบริการและการลงทุน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งพฒันาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสตกิส์และโทรคมนาคมภายใต้ความร่วมมือระดบั
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
 เป้าหมายท่ี 2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและ
อนุภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกจิและการบริการและการลงทุนทีม่ีสมรรถนะ
สูงและเป็นที่ยอมรบัในภูมิภาค 
 

เป้าหมายท่ี 3 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ส่งเสรมิ Outward Investment เพื่อขยายฐานการผลิตการค้าการบริการของผู้ประกอบการไทย
สร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสูก่ารเป็นชาติการค้า 
(Trading Nation) 
 เป้าหมายท่ี 4 ไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นท่ีเชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศท่ีมาตรฐาน
ด้าเนินการต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
 •มุ่งเปิดประตกูารค้าและพัฒนาความร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์ 
(Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มคีวามเสมอภาคกัน 
 เป้าหมายท่ี 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส้าคัญท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีส่วนร่วม
ส้าคัญในการก้าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
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 แนวทางการพัฒนา 
 •การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันากบัประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ 
 •การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
 เป้าหมายท่ี 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ท่ีส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
การขยายตลาดท้ังตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและภารกจิด้านการต่างประเทศ 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน  
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคใตช้ายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปข้ันต้นเพื่อการส่งออก ท าให้ได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ส่งผลต่อภาวะการค้าและ การลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ 
เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และเมืองชายแดน มีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเช่ือมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้ง
สิงคโปร์ ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างด าเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อ าเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อ าเภอสุไหงโก-ลก และ
อ าเภอเบตง เพื่อสร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศ และเป็นเมือง ชายแดนเช่ือมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศมาเลเซียและ สิงคโปร์ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”    
 
วัตถุประสงค์  
  1) เพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของภาค 
  2) เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวของภาค
  3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข และ อยู่ร่วมกัน
 อยา่งสันติสุข  
 เป้าหมาย  
 1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 2) สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต ้ชายแดนลดลง 
 ตัวชี้วัด 
 1) อัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของ ภาคใตช้ายแดน 
 2) สัมประสิทธ์ิความไม ่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ กระจายรายได้ภาคใต้ ชายแดนลดลง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือสร้างความ
มั่นคงให้กับภาคการผลิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 2) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพื่อ การส่งออกและเป็นมิตรต่อ
 สิ่งแวดล้อม 
 3) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
 4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็นระบบ 
 5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า  ผลผลิตภาค
 การเกษตร 
 6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร  
 7) พัฒนาพื้นที่อ าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี 
 8) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพื่อปูองกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคง
 ด้านทรัพยากรน้ า 
 9) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน  
 10) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ภาคการผลิตและ
 บริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง ท่องเท่ียว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
 แนวทางการพฒันา  
 1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  รวมทั้งพื้นที่
 เศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
 2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเช่ือมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ ทางอากาศ 
 3) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค  
 4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 5) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว  
 6) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน 
 7) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพื่อรองรับ
 การค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 แนวทางการพฒันา  
 1) พัฒนาและสนับสนุนทกัษะฝมีือแรงงาน 
 2) พัฒนาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
 4) ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 5) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเท่ียวเชื่อมโยง          
สู่อาเซียน” 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
  เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ และ               
ไม้ผล โดยในปี 2564 กลุ่มจังหวัด จะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล และปศุสัตว์ที่มี
คุณภาพ ภาคประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการส่งเสริมและวิจัย
เพื่อคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึนในอัตราส่วนที่สูงข้ึน ร้อยละ 
6 ของมูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยพัฒนาให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งใน
และนอกประเทศ และสู่กลุ่มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการ                  
จ้างงาน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเท่ียว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและอาเซียน               
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบ
การตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

 
 
 

 จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)             
1) สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว ประมง และปศุสัตว์)
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพื้นทีเ่ศรษฐกจิ เมอืงชายแดน เมืองต้นแบบ         
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์
รวม 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2560 2561 2562 2563 2564 
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้

อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น     

อัตราการขยายตัว
ค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด 

- - 1.5 
(138,123) 

2.0 
(138,803) 

2.5 
(139,483) 
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เป้าประสงค์
รวม 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชายแดนมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.5 เฉลี่ยปี 2554 – 
2558 ร้อยละ 1.5 
(มูลค่าเฉลี่ย 5 ปี 
136,082 ล้าน
บาท) 

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ 2560 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เพิ่มผลผลิตสินค้า
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิต
ด้านเกษตร 
(ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน มะพร้าว 
ไม้ผล ข้าว ประมง 
และปศุสัตว์) 
เพิ่มขึ้น  

1. ผลผลิตยางพารา
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 5 
กิโลกรัมจากค่าฐาน 

ผลผลิต (ปี 2559) 
235 กิโลกรัม/ไร่ 

- - 240 245 250  

2.ผลผลิตปาล์มน้ ามัน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 
200 กิโลกรัม จากค่า
ฐาน  

ผลผลิตปี 2559 
จ านวน 1,282 
กิโลกรัม/ไร่  

- - 1,482 1,682 1,882  

3. ปริมาณการเลี้ยง
ปศุสัตว์ (แพะ/โค/
แกะ) สายพันธ์ุดี
เพิ่มขึ้น 3 สายพันธ์ุ 

NA - - 1 2 3  

4. พื้นที่การปลูก
มะพร้าว จ านวน 
3,000 ไร่ 

NA - - 1,000 
ไร ่

2,000 
ไร ่

3,000 
ไร ่

 

5. พื้นที่ปลูกไม้ผล 
(ลองกอง ทุเรียน เงาะ 
มังคุด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ของพื้นที่ปลูก 

พื้นที่ปลูกไม้ผลกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2558 
จ านวน 251,315 
ไร่ 

- - 3 % 6 % 10 %  

6. ผลผลิตข้าวนาปี
เพิ่มขึ้นไร่ละ 25 
กิโลกรัม รวม 75 
กิโลกรัม 

ผลผลิตข้าวนาปี 
ประจ าปี 2558 
จ านวน 375 
กิโลกรัมต่อไร่ 

- - 400 
กก/ไร่ 

425 
กก/ไร่ 

450 
กก/ไร่ 
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กลยุทธ ์ตามล าดับความส าคัญดังนี ้
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล ประมง และ       

ปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ  
2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ด าเนินการในลักษณะการ

รวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพิ่มอ านาจการต่อรอง 
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีข้ันสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมี

มูลค่าเพิ่ม 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษตร 
5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์      

เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีส้าคัญ 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

มูลค่าการค้าชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น             
ร้อยละ 6 

มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่มฯ ปี 
2558 จ านวน 
8,521.8 ล้านบาท 

- - 2% 
(8,692.

236 
ลบ.) 

4% 
(8,86
2.672 
ลบ.) 

6% 
(9,03
3.108 
ลบ.) 

 

 วงเงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น            
ร้อยละ 7.5 

เงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2559 
จ านวน 17,850 
ล้านบาท 

- - 2.5% 
(18,296
.25 ลบ.) 

5% 
(18,7
42.50 
ลบ.) 

7.5% 
(19,2
42.30 
ลบ.) 

 

กลยุทธ ์ตามล าดับความส าคัญดังนี ้

1. ปรับปรงุและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสตกิส์ การบรหิารจัดการน้ า ระบบปูองกันอุทกภัย              
เพื่อรองรับการค้าการลงทุน 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิง่อ านวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน เมือง
เศรษฐกจิทีส่ าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพือ่รองรบัการ
ขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนือ่งทกุสาขาการผลิตใหม้ีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ 
5. พัฒนาและยกระดบัทักษะฝีมอื เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่สนบัสนุนการพฒันา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเท่ียว 
 ชายแดน 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี หมาย

เหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 
- รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6  

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว ปี 
2559 จ านวน 
6,436.6 ล้าน
บาท 

- - 2 % 
(6,565
.330  
ล้าน
บาท) 

4 % 
(6,694
.064  
ล้าน
บาท) 

6 % 
(6,822
.796  
ล้าน
บาท) 

 

กลยุทธ ์ตามล าดับความส าคัญดังนี ้
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้

มาตรฐาน สร้างความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม     

เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
3. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

เพิ่มข้ึน 

แผนพัฒนาจังหวดันราธิวาสส่ีปี(พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  

วิสัยทัศน์    “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุง่สู่สันติสุขที่ยั่งยืน” 

ค้าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 เศรษฐกิจมั่นคงหมายถึง  การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม  
  1.1) ภาคการเกษตร  
   เน้นการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมงให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางการเกษตรชายแดนใต้ ณ อ าเภอยี่งอ ที่จะเป็น
แหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการ
พัฒนาผลผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับการส่งออกโดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าของจังหวัดจากฐานการเกษตร 
  1.2) ภาคการท่องเที่ยว  
   เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ จากต้นทุนของ
จังหวัดที่เกิดบริการที่มีมูลค่าสูง  
 2) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม่ 
  2.1) เพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโปฺะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก รังนก  
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ผลิตภัณฑ์ส้มแขกเป็นต้น ให้เป็นตราสินค้าพรี เมี่ยมและได้มาตรฐานการส่งออกและพัฒนาโอกาสทาง
การตลาดในระบบดิจิทัล 
  2.2) เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มค่าที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา,  เวชส าอางจากข้าวหอมกระดังงาเป็นต้น และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรม
ฮาลาล (อาหารและไม่ใช่อาหาร) 
  2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เพิ่มเติม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
  3.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5 ต าบล 5 อ าเภอ) 
  3.2) เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4) รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มสูงข้ึน การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน 
 5) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมใน           
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
 

การค้าเฟ่ืองฟู หมายถึง การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) จังหวัดนราธิวาสมุ่งเป็นจงัหวัดแห่งการค้า (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบ
การค้าขายระหว่างประเทศและมีการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหงโกลก)          
ที่มีมาตรฐานการจัดการด่าน เพื่อการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

2) การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน        
ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
 3) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร   โครงสร้างพื้นฐานเอื้อ
ต่อการค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการค้า เมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 
 4) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถ่ิน ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด           
ที่เช่ือมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 
 

 

นราน่าอยู่ หมายถึง การที่สังคมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งมีอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจนเป็นที่รับรู้และเช่ือมั่นของ
ประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ 
 2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน 
และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาที่ได้มาตรฐานและเท่า
เทียมกันทุกพื้นที่ และวัยเรียน เยาวชน วัยท างานมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชน มีทักษะ
สากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
 3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นบริการที่มีความทันสมัย  
ยุคดิจิทัล มีธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ยึดหลักในการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 
 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีงาน     
มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูงข้ึน 
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 5) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศ
บริสุทธ์ิ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

มุ่งสู่สันติสุขท่ียั่งยืน หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) กองก าลังประจ าถ่ิน  กองก าลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการรักษา   
ความสงบเรียบร้อย โดยการวางระบบปูองกันภัยคุกคามในพื้นที่ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน         
การท างานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพื้นที่ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในพื้นที่ 
(ผู้น าท้องถ่ิน/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝุาย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทุกฝุายได้แสดงความคิด 
ทัศนคติพร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติ 
 3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในพื้นที่ และ     
มีความเข้มแข็ง 
 4) ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 5) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพื้นที่อย่างเป็นระบบ           
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบน            
ความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
 7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และ
ระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับและเช่ือมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 

2. พันธกิจ (Mission) 
 1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ                
การท่องเที ่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั ่งยืนบนพื ้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ 
 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจ              
ในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็น
หลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
 4) สร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล และ
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 
 

3. เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
     1)  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาส มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
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        2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต ปัญหา
ความยากจนครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. สามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.51 ต่อปี 

4. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
   1)  อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.8 
   2)  ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยกว่าเกณฑ์ จปฐ.                 

(เพิ่มช้ึนร้อยละ 1.51 ต่อปี) 
   

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
 5.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดน (Strengthening for Economic Stability, Trading and Investment Promotion and 
Border Trading) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าชุมชน 
 2) เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการผลิต การตลาดและส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดพัฒนาสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แข่งขันได้ในระดับสากล และการเช่ือมโยงเครือข่ายทางการค้าสู่อาเซียน 
 3) เพื่อพัฒนาและจัดการผลผลิตทางการเกษตร เชิงปริมาณ และคุณภาพในการรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
 4) เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจังหวัด จากโมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาของประเทศเพื่อขับเคลื่อนจังหวัด
สู่เมืองแห่งการค้า ผู้ประกอบการค้าในทุกระดับของจังหวัดเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
  เป้าประสงค์ (Goal) : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และ
ภาคอุตสาหกรรม เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 5.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency 
Economic Based) 
 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1)  เพื่อปรับเปลี่ยนให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมไทย มีทักษะใน
การด ารงชีวิตส าหรับโลกวรรณ ที่ 21 
 2)  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วันเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วันสูงอายุ เห็นคุณค่าของ
การมีสุขภาพดี มีความรู้ทักษะ และขีดความสามารถในการจัดการตนเองทางสุขภาพได้เหมาะสม และมีสุข
ภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
 3)  เพิ่มเสริมสร้างสถาบันทางสังคมของจังหวัดนราธิวาส ให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคน 
 4)  เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ประชาชน
ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มั่นคงทางรายได้ และคุณภาพชีวิต 
 5)  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และมีความสะดวก ทันสมัยมากข้ึน 
ตามบริบทของพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส 
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 6)  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาและ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 7)  เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนจังหวัดนราธิวาสให้มีความเท่าเทียมและสูงข้ึน 
 เป้าประสงค์ (Goal) : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 5.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี(Natural Resource and Environment Management and Sustainability) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1)  เพื่อเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศน์ในพื้นที่ปุาฮาลาบาลา และพื้นที่ทางทะเลของจังหวัด 
 2   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทางด้านพลังงาน 
 3)  เพื่อจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ด่านชายแดน และในชุมชน 
 4)  เพื่อลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดให้ลดลง 
 5)  เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1)  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ปุาเพิ่มขึ้น 
 2)  ชุมชนมีแหล่งพลังงานของตนเองเพิ่มมากขึ้น 
 3)  ปัญหาขยะน้ าเสีย มลพิษ ทางอากาศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 4)  ปัญหาภัยพิบัติ ทางธรรมชาติจากอุทกภัย ไฟปุา การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่มในจังหวัดลดลง 
 5)  ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 5.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่าง
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  (Peaceful and Security on Integration Strengthening) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1)  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่ 
 2)  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ภายใต้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของสังคมในการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3)  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในพื้นที่ด้านความปลอดภัยและมีการบูรณาการภารกิจในหน่วยงานต่างๆ ใน
พื้นที่ 
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเช่ือมั่นในอ านาจรัฐ 
 2)  พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 3)  คดีอาชญากรรม ยาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 

1. วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส                                                  

 “ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า 
น าพาสังคมสันติสุข สูป่ระชาคมอาเซียน” 

2. พันธกิจ 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมือง

 รวมจังหวัด 
2.2 ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการ

 ต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนา
 คุณภาพชีวิตเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 

2.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคม
  อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลัก 
  เศรษฐกิจพอเพียง        

2.5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สนับสนุนการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่ งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้
 พลังงานทดแทน  

2.6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 3.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล และ
  ผังจังหวัดได้มาตรฐาน  

3.2 ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสงัคม กีฬา นันทนาการ  
 การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัตงิานของศูนย์ปฏิบัติการการตอ่สูเ้พื่อ
 เอาชนะ ยาเสพติด มปีระสิทธิภาพ ตลอดทัง้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่
 ประชาคมอาเซียน 

3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน              
 การปฏิบัตงิานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมปีระสิทธิภาพ   

3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน  การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถ่ิน
 อย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 

3.5 มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลงังาน
 อย่างยั่งยืน   
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3.6 ท านุบ ารงุศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ       
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้คงอยูส่ืบไป 

3.7 การบริหารจัดการองค์กรมปีระสทิธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ า 
 1.2 สร้างและปรบัปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
 1.3 จัดท าผงัเมืองรวมจงัหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
 1.4 พัฒนาและปรบัปรุงระบบจราจร 
 1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยัง่ยนืให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิารชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
     ในการจัดการศึกษา 
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพฒันาด้านการสาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ 
  ประชาธิปไตย 
  3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความ  
       สงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
 3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการรกัษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
 3.4 ส่งเสริมใหผู้้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปญัหาความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ิน และเมอืงชายแดน เพื่อรองรบัประชาคม
อาเซียน 
4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน  
4.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
4.4 พัฒนาสง่เสรมิการท่องเที่ยวและแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าร ิ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิง่แวดล้อม 
5.3 ปรับปรงุภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิง่ปฏิกลูตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้พลงังานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารงุศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
6.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนรุักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถ่ิน 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเดก็ เยาวชนและประชาชน   

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรงุและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาสง่เสรมิระบบการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรบั  
     ประชาคมอาเซียน 

2. แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาต้าบลกะลุวอ  (Vision) 
“ต้าบลน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเท่ียวประทับใจ เทคโนโลยี

ทันสมัย ร่มเย็นใต้พระบารมี” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลกะลุวอ  
 ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

           ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการวางแผน การสง่เสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่  7 ด้านการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
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2.3 เป้าประสงค์ 

  ต าบลกะลุวอ  มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะพัฒนาทอ้งถ่ินให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชน
มีความเห็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

 1.ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธารณูปการ ให้ความ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน การศึกษา กีฬา  
นันทนาการ  ยาเสพติดและสาธารณสุข 

3.ชุมชนเข้มแข็ง ผู้น ามีส่วนร่วม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ชุมชนพัฒนาตนเอง  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบพอเพียง เดินตามแนวพระราชด าริ 
5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รบัการดูแลรกัษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์

และฟื้นฟ ู  
6.การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
7.การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมี              

ส่วนร่วม น าหลักธรรมมาภิบาล มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

2.4 ตัวชี้วัด 
1. จ านวนของสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเพิม่ขึ้น 

  2. จ านวนประชาชนที่ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
  4. ประชาชนในท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึน และพึ่งตนเองได้มากข้ึน 

5. การมสี่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิม่มากข้ึน 
  6. ประชาชน มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  7. ผลการปฏิบัตงิานที่มปีระสทิธิภาพเพิ่มข้ึนและร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.เส้นทางการคมนาคมและระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงร้อยละ 80 
2.ครัวเรือนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ร้อยละ80 ของจ านวนครัวเรือนพื้นที ่
3.มีความปลอดภัยเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
4.ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิแบพอเพียง เพิ่มข้ึนร้อยละ5 
5.ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 5 
6.ประชาชนเข้าร่วมการอนรุักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินร้อยละ 30 
7.การมสี่วนร่วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
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2.6 กลยุทธ์ในแตล่ะยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีกลยุทธ์ดังน้ี 
 1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรงุ บ ารงุรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ า 
 1.2  ก่อสร้างปรับปรุงแหลง่น้ าอุปโภค  บริโภค 
 1.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
 1.4  พัฒนาและปรับปรงุระบบจราจร 
 1.5  จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีกลยุทธ์ดังน้ี 
2.1  ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
2.2  ส่งเสรมิงานด้านสงัคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม   
2.3  ส่งเสรมิการศึกษาทัง้ในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนม ี   

  ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.4  ส่งเสรมิศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
2.5  ส่งเสรมิด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
2.6  ส่งเสรมิการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพฒันาด้านการสาธารณสุข 
2.7  ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีกลยุทธ์ดังน้ี 
 3.1  ส่งเสรมิให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
  3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา 

   ความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
 3.3  เสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มสี่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว มีกลยุทธ์ดังน้ี 

4.1  ส่งเสรมิการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ิน และเมอืงชายแดน เพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน 
4.2  ส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
4.3  ส่งเสรมิให้ประชาชนยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
4.5  ส่งเสรมิโครงการตามแนวพระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม มีกลยุทธ์ดังน้ี 
5.1  อนุรักษ์และฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
5.2  ส่งเสรมิ สนับสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดลอ้ม 
5.3  ปรับปรุงภูมทิัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5  ส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกลยุทธ์ดังน้ี 
6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปูชนียบุคคล 



40 
 

6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
6.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนรุักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถ่ิน 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเดก็ เยาวชนและประชาชน   

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ดังน้ี 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรงุจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรงุและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาสง่เสรมิระบบการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรบั

 ประชาคมอาเซียน 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประปาชนในพื้นที่ต าบลกะลุวอ  โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตลอดจนการพัฒนาทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็น
รากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการของงประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ  จงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  5  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบรกิารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมส าคัญทางศาสนา อนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป 

๓. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

๔. ก าจัดขยะมลูฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในทอ้งถ่ินอย่างมรีะบบและความยั่งยืน 
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 
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ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน 
                   และการท่องเที่ยว 

2.5 ส่งเสริมด้านออกก าลังกาย
นันทนาการ 

 

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและ 

การท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวดันราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.กะลุวอ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมือง
ชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.4  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 

แผนงาน 

โครงการ 

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน/แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตชีวิต 

1.1 ก่อสร้าง บกุเบิก ปรับปรุง บ ารุงรกัษาทาง
คมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ า 
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
1.3 จัดท าผงัเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผงับล 
1.4 พัฒนาและปรบัปรงุระบบจราจร 
1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่าง
ทั่วถึง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา/
แข่งขันกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน 
                   และการท่องเที่ยว 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลกะลุวอ    
 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1.  เสริมสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อยา่งท่ัวถึง 

โครงการ 
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ยุทธศาสตร์จังหวดั
นราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวดันราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.กะลุวอ 

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการวางแผน การส่งเสริม    
การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการบริหารจัดการและ

การอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีต

ประแพณีและภูมิปัญญา

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการบริหารจัดการตาม

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการ 
ตามแนว

พระราชด าริตาม
หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการบริหารจัดการและ 

การอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีต

ประเพณ๊และภูมิปัญญา

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างงานสร้าง
อาชีพแบบยั่งยนืให้กับประชาชนในท้องถิน่  
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
และตามอัธยาศยัโดยสนบัสนนุให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคมุโรค 
ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

4.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 ส่งเสริมโครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิ
 

5.1 อนรุักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชนและ
เมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนบัสนนุการใช้
พลังงานทดแทน 
 

6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6..2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุง
ศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนบัสนนุการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
 

โครงการด้านการศึกษา 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการวางแผน การส่งเสริม        
การลงทนุ และการท่องเทีย่ว 

โครงการ 
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติง

แวดล้อม 

โครงการ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โครงการ 
ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

แผนงานบริหารทัว่ไป/แผนงานการ
ศาสนาและวัฒนธรรมแผน 

แผนงานงบกลาง/แผนงานการศึกษา/
แผนงานสาธารณสขุ/แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

แผนงานารเกษตร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงาน
เคหะและชุมชน/แผนงานการเกษตร 

แผนงาน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                                                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. พัฒนาและเสริมสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพ้ืนฐานหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองคก์ร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  7.4 ปรับปรุง
และสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ7.5 ส่งเสริม
และสร้างทัศนคติท่ีดตี่อการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน7.6 พัฒนาส่งเสริม
ระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
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ยุทธศาสตร์จังหวดันราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวดันราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.กะลุวอ 

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมการลงทุน  

และการท่องเที่ยว 

3.1  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองระบบ ประชาธิปไตย 
3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด
ถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น  

 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการด้านการจัดระเบียบชุมชน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
   

                        
      

 

    4. เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี 
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3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เพื่อจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินใน
ภาพรวมของต าบลกะลุวอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงได้วิเคราะห์สภาวการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ  
โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาดังผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 
  ๑. จุดแข็ง  (S=Strength) 

  1.ผู้บริหารท้องถ่ินมีวิสัยทัศน์ไกล 
  2.มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  3.น้อมน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้าง

ภูมิค้มกันให้กับประชาชน 
  4.มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
  5.เส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
 ๒. จุดอ่อน  (W=weakness) 

1.ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที ่
2.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที ่
๓. ประชาชนบางส่วนขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมขององค์การ

บรหิารส่วนต าบล 
   4.การบรหิารงานบุคคลขาดระบบคุณธรรม  ไม่เอื้อต่อการสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากร 
   5.เส้นทางการคมนาคมมีไมเ่พียงพอ 

  ๓. โอกาส  (O=opportunity) 
    1.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส่งผลให้ท้องถ่ินต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัว                   
เพื่อรองรับภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   2.ได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆ 
   3.เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
   4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  ๔.  อุปสรรค  (T=threat) 
    1.การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศและความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ 
   2.ประเทศไทยก้าวสู่สงัคมผูสู้งอายุ  จากการมีโครงสร้างประชากรวันสูงอายุเพิ่มข้ึน      
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
   3.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  ซึ่งเป็นพื้นที่เสียงภัย 
   4.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
   5.ค่าครองชีพทีสู่งข้ึนท าให้มรีายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลนั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
   1. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ  

2. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า จ าหน่ายไม่ได้ราคา 
3. การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่

สูงกว่าข้ันพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน  
4. ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

   5. แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ
และยังไม่ได้มาตรฐาน 

6. ไฟฟูาถนนสาธารณะไม่ทั่วถึง 
7. ไฟฟูาถนนบางจุดช ารุดเสียหาย และติดตั้งไม่ทั่วถึง 
8. โรคไข้เลือดออกยังไม่หมดไปในพื้นที่ 
9. สถานศึกษาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา 
10. ปัญหายาเสพติดยังแพร่ระบาดในต าบล 
 11. เด็กเยาวชน และประชาชนขาดสถานที่ในการออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 

เด็กเยาวชน และประชาชนมีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง 
 12. สถานที่สาธารณะ เช่น ถนน คู คลอง บางแห่งไม่สะอาดสวยงาม  มีขยะและสิ่งปฏิกูล 
 13. เด็กเยาวชน และประชาชนขาดแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารอย่างเพียง 
พอ และเยาวชนบางกลุ่มประพฤติตนไม่เหมาะสม และใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ 
   14. ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต. ไม่ทั่วถึง 
 15. ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
 16. ถนนบางส่วนยังช ารุดเสียหาย ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก  
 17. ช่วงฤดูฝน มีน้ าท่วมขังในบางพื้นที่ 
 18. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
 19. ประชาชนขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 20. ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้  
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์ 1 
ด้านความม่ันคง 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

ยุทธศาสตร์ 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 3 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ 4 
ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร

จัดการในภาครัฐ 
การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การต่างประเทศ
ประเทศเพ่ือน

บ้านและภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนา

ภูมิภาคเมือง
และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
โครงสร้าง

พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความ
เป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง

แห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ สู่
ความมั่นคง และ

ยั่งยืน 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน โครงข่าย

คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพาราและ
การตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด
นราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ในเขต
จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ 1 
เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตร์ 3 
พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ 4 
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง 

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน โครงข่าย

คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้าง

มูลค่าเพิ่มสินค้ายางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร์ 2 
เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่าง

ประเทศที่เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร

จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ 2  
ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน การ

ส่งเสริม การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ 2  
ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน 

การส่งเสริม การ
ลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการและการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร

จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการและการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม การ
ลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรบัปรุง 
บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายน้ า 
1.2  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค  บริโภค 
1.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
ผังเมืองและผังต าบล 
1.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบ
จราจร 
1.5  จัดให้มีไฟฟูาและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 

1.ระบบการคมนาคมขนส่ง 
มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน รวมทัง้
สาธารณูปการ ให้ความ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

 
 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 
งานด้านสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการชุมชน 
การศึกษา กีฬา  
นันทนาการ  ยาเสพติด
และสาธารณสุข 
 
 

2..1  ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น  
 2.2  ส่งเสริมงานด้านสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    
2.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบและตามอัธยาศยั โดยสนบัสนนุ
ให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   
2.4  ส่งเสริมศักยภาพศนูย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด   
2.5  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย 
การกีฬาและนนัทนาการ    
2.6  ส่งเสริมการปูองกัน รักษา 
ควบคมุโรค ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การสาธารณสขุ  
 2.7  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรบั
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

3.ชุมชนเข้มแข็ง ผู้น ามี
ส่วนร่วม มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

3.1  ส่งเสริมใหค้วามรู้ ความ
เข้าใจ แก่ประชาชน เก่ียวกับ
การเมืองการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย 
3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดถึ งการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.3  เสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  
 

4.ชุมชนพัฒนาตนเอง  
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
แบพอเพียง เดินตามแนว
พระราชด าร ิ
 

4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้า 
การลงทุนในท้องถิน่ และเมือง
ชายแดน เพื่อรองรบัประชาคม
อาเซียน 
4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.3  ส่งเสริมใหป้ระชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.4  พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
4.5  ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

 

5.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษา 
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 

5.1  อนรุักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมี
จิตส านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
5.3  ปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
ชุมชนและเมือง 
5.4  จัดท าระบบก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5  ส่งเสริมและสนับสนนุ
การใช้พลังงานทดแทน 

 

6.การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
 

6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สื บ ท อ ดจ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี 
ศิลปวัฒนธรรม  
6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุง
ศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การอนุรักษ์โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในท้องถิน่ 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน   

 

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ
และคณุธรรมจรยิธรรมแก่
บุคลากรในองค์กร  
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 7.3 
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล  
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทนัสมยั รวดเร็ว และ
มีระสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน  
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการ 
ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่การ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

 

7. การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วม  น าหลักธรรม
มาภิบาล มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 
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แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 
 
 
 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 
 

-แผนงานการักษา
ความสงบภายใน 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้าน 
งานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้าน 
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้าน 
การวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้าน 
การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

รายละเอียด 
โครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้าน 
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต้าบลกะลุวอ (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :  ต้าบลน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวประทับใจ เทคโนโลยีทันสมัย ร่มเย็นใต้พระบารม ี
 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมการลงทุน และ

การเที่ยวท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร ์ 

4. ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรม และการท่องเท่ียว 

 

5. ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
 

7.ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ระบบการคมนาคม
ขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน รวมท้ัง
สาธารณูปการ ให้ความ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 
 

 

เป้าประสงค์ 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้าน
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชน การศึกษา กีฬา  
นันทนาการ ยาเสพติดและ
สาธารณสุข 

 

 3.ชุมชนเข้มแข็ง ผู้น ามี
ส่วนร่วม มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

 

4.ชุมชนพัฒนาตนเอง                
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ             
แบบพอเพียง เดินตามแนว
พระราชด าริ 
 

5.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
รักษา ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
 

6.การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

7. การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของ อบต.
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม  
น าหลักธรรมมาภิบาล 
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
 

ค่าเป้าหมาย 

1เส้นทางการคมนาคม
และระบบระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐานและท่ัวถึงร้อย
ละ 80 

 

2.ครัวเรือนมีอาชีพและรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ ร้อยละ
80 ของจ านวนครัวเรือนพื้นท่ี 
 
 

3.มีความปลอดภัย 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

4.ประชาชนยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบพอเพียง  
เพิ่มข้ึนร้อยละ5 
 
 
 
 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
 

6.ประชาชนเข้าร่วมการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินร้อยละ 30 

7.การมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 
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1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรบัปรุง 
บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายน้ า 
1.2  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค  บริโภค 
1.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผัง
เมืองและผังต าบล 
1.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบ
จราจร 
1.5  จัดให้มีไฟฟูาและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 

2.1  ส่งเสริมและสนับสนนุการสร้างงาน
สร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น   
2.2  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    
2.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
และตามอัธยาศยั โดยสนบัสนนุให้
ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
2.4  ส่งเสริมศักยภาพศนูย์ปฏิบัติการการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
2.5  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การ
กีฬา และนันทนาการ      
2.6  ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคมุโรค 
ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข2.7  
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

3.1  ส่งเสริมใหค้วามรู้ ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองระบบ ประชาธิปไตย 
3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดถึ งการ รั กษา  ค วามสง บ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.3  เสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรยีบร้อยในท้องถิ่น  

 

4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้า การ
ลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่ 
4.3  ส่งเสริมใหป้ระชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.4  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
และแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
4.5  ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

 

5.1  อนรุักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2  ส่งเสริม สนับสนุนใหป้ระชาชน
ในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
5.3  ปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชนและ
เมือง 
5.4  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5  ส่งเสริมและสนับสนนุการใช้
พลังงานทดแทน 

 

 
 

6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถาน
ในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน   

 

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ
และคณุธรรมจรยิธรรมแก่บุคลากร
ในองค์กร 
 7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่
ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทนัสมยั รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการ
ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่การ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรบั
ประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ ์

                แผนงาน 

-อุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
ภัย 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 

-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
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3.5 ราละเอียดยุทธศาสตร ์องคก์ารบริหารส่วนต้าบลกะลุวอ 
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่1
เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ                  
และการกระจาย
รายได้อย่างถั่วถงึ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

ระบบการคมนาคม
ขนส่งมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน รวมทัง้
สาธารณูปการ ให้
ความเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

จ านวนถนน/
ระบบระบายน้ า/
ที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น   

5 10 15 20 25 ปีละ 5
โครงการ 

1.1ก่อสร้าง 
บุกเบิก 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม 
สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ า
1.2ก่อสร้าง
ปรับปรุงแหล่ง
น้ าอุปโภค  
บริโภค 
1.3จัดให้มีไฟฟูา
และระบบ
โทรคมนาคม
อย่างทั่วถงึ 
๑.๔ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
จราจร 
๑.๕ จัดให้มี
ไฟฟูาและระบบ
โทรคมนาคม
อย่างทั่วถงึ 

-โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
-โครงการบุกเบิกถนน 
-โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

กองช่าง  

จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับปรับปรุง 

2 4 6 8 10  2 หมู่บ้าน -โครงการปรับปรุง
แหล่งน้ า 

กองช่าง  

จ านวนพ้ืนที่ ที่มี
ระบบไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถงึ 

1 2 3 4 5 1 หมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟูา กองช่าง  
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่  
บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
งานด้านสังคม
สงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชน 
การศึกษา กีฬา  
นันทนาการ              
ยาเสพติดและ
สาธารณสุข 

เด็กที่ผ่าน
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานภาค
บังคับ 

100% 100% 100% 100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100 % 2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างงานสร้าง
อาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมงาน
ด้านสังคม
สงเคราะห์ และ
สวัสดิการชุมชน
แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
2.3 ส่งเสริม
การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ ตาม
อัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 
2.4 ส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติด 
 

-โครงการส่งเสริม
การศึกษาทั้งในระบบ
ระนอกระบบ 
- โครงการวันเด็ก 
-โครงการอาหาร
กลางวัน 
-โครงการอาหารเสริม
นม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

ประชากรที่ด้อย
โอกาส (คนพิการ 
คนชรา ผู้ปุวย
เอดส์) ที่ได้รับ
การสงเคราะห์
เพ่ิมขึ้น 

3กลุ่ม 3กลุ่ม 3กลุ่ม 3กลุ่ม 3กลุ่ม 3  กลุ่ม 
เปูาหมาย 

โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ              
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์/
ผู้ด้อยโอกาส /ผู้ปุวย
ในบรมราชานุเคราะห์  

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

กลุ่มอาชีพมี
ความเข้มแข็ง 

8 8 8 8 8 หมู่บ้านละ 
1 กลุ่ม

(8หมู่บ้าน) 

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ  
ต าบลกะลุวอ  
จ านวน 8 กลุ่ม 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

ผู้ติดยาเสพตดิ
ลดลง 

1 1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุก

ปี 

-โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
-โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านภัยยาเสพติด 

ส านัก 
งานปลัด  
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

    ประชาชนใน
ต าบลกะลุวอมี
อุปกรณ์และ
สนามกีฬาไว้ออก
ก าลังกาย 

8 
หมู่บ้าน 

8 
หมู่บ้าน 

8 
หมู่บ้าน 

8 
หมู่บ้าน 

8 
หมู่บ้าน 

8  หมู่บ้าน 2.5 ส่งเสริมด้าน
การออกก าลัง
กาย การกีฬา 
และ
นันทนาการ   
2.6 ส่งเสริมการ
ปูองกัน รักษา 
ควบคุมโรค 
ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

-โครงการจัดส่ง
นักกีฬาร่วมการ
แข่งขัน 
-โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ลานกีฬา/
สนามเด็กเล่นประจ า
หมู่บ้าน/ต าบล 
-โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

ประชาชนได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่อาเซียน 

1 
 

1 1 1 1 1  
โครงการ/ปี 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มต่างๆ 

ส านัก 
งานปลัด 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่4
เสริมสร้างสันติสุข
ในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที ่3
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

ชุมชนเข้มแข็ง 
ผู้น ามีส่วนร่วม มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน/
พัฒนาทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 คน 15 คน 15 คน 15 คน 15 คน   15  คน 3.1  ส่งเสริมให้
ความรู้ ความ
เข้าใจ แก่
ประชาชน 
เก่ียวกับ
การเมืองการ
ปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย 
3.2  พัฒนา
ศักยภาพของ
ท้องถิ่นในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา 
ธารณภัยตลอด
ถึงการรักษา 
ความสงบ
เรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
๓.๓ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มี 
ส่วนร่วมในการ 
รักษาความสงบ
เรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
 
 

-โครงการซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านัก 
งานปลัด 

 

ประชาขน
ได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อ
ประสบภัย 

1 
 

1 1 1 1 1  
โครงการ/ปี 

-โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขต
ต าบลกะลุวอ 

ส านัก 
งานปลัด 

 

ประชาชน  
ผู้น าในพ้ืนที่
ต าบลกะลุวอ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ิม
มากขึ้น 
พร้อมรับมือใน
การแก้ไข
ปัญหา 

1 
 

1 1 1 1 1  
โครงการ/ปี 

-โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 -อบรมผู้น าศาสนา/
แกนน าหมู่บ้าน  ผู้น า
เยาวชน 

ส านัก 
งานปลัด 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

           3.4  ส่งเสริมให้
ผู้น าศาสนาเข้า
มามีบทบาทเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพใน
การแก้ปัญหา
ความมั่นคง 

   

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่  
บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่4
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ชุมชนพัฒนา
ตนเอง                 
ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบ
พอเพียง                
เดินตามแนว
พระราชด าริ 
 

ประชาชน
สามารถพัฒนา
สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

1 1 1 1 1 1  แห่ง ๔.๑ ส่งเสริม 
การตลาด 
การค้า  
การลงทุนใน 
ท้องถิ่น และ 
เมืองชายแดน  
เพ่ือรองรับ 
ประชาคม 
อาเซียน 
4.2  ส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ใน 
ท้องถ่ิน 
4.3  ส่งเสริมให้
ประชาชนยึด 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส านัก 
งานปลัด 

 

ประชาชนและ
หน่วยงานของ
รัฐมีความรู้
ความเข้าใจใน
โครงการตาม
แนว
พระราชด าริ 

1 1 1 1 1    ปีละ 1 
โครงการ 

-โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ 
 

ส านัก 
งานปลัด 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

 ค่าเปา้หมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

    ประชาชนได้
ด าเนินชีวิต
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 4 4 4 4 ปีละ 4 
โครงการ 

4.4  พัฒนา
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เพ่ือ
รองรับประชาคม
อาเซียน 
4.5  ส่งเสริม
โครงการตาม
แนวพระราชด าร ิ
 

-โครงการสนับสนุน
เมล็ดพันธ์พืช/พันธ์
สัตว ์
-ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎี 
ใหม่และการใช้ปุย
อินทรีย์ 
-ส่งเสริมและเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตไม้ผล 

ส านัก 
งานปลัด 

 

ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
 

1 1 1 1 1 1  แห่ง -โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบลกะลุวอ 

ส านัก 
งานปลัด 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่  
บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่5
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษา 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

ประชาชนใน
ชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากร     
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 1 1  ครั้ง/ปี ๕.๑ อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน
มีจิตส านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส านัก 
งานปลัด 

 

การพัฒนาภูมิ
ทัศน์ในชุมชน 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 
โครงการ 

-โครงการถางปุาสอง
ข้างทางถนนภายใน
หมู่บ้าน 
-โครงการเตรียมการ
รับเสด็จ 

ส านัก 
งานปลัด 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

 ค่าเปา้หมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

    ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบล 
รู้จักใช้ 
พลังงาน
ทดแทน 

1 1 1 1 1 1 
โครงการ/ปี 

5.3  ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน
และเมือง 
5.4  จัดท า
ระบบก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
5.5  ส่งเสริม 
และสนับสนุน
การใช้พลังงาน 
ทดแทน 

-โครงการศึกษาดู
งาน/รณรงค์การใช้
พลังงานทดแทน
ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 

ส านัก 
งานปลัด 

 

ประชาชนได้
ร่วมกันปลูก
ปุาในต าบล
และร่วมกัน
ดูแลรักษา 

1 1 1 1 1 1  คร้ัง/ปี -โครงการ ปลูก
ต้นไม้สองข้างทาง 

ส านัก 
งานปลัด 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4
เสริมสร้างสันติสุข
ในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที ่6
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

เด็ก และ
เยาวชน 
ประชาชน เข้า
มามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ทักษะ  

150 
คน 

150 
คน 

150 
คน 

150 
คน 

150 
คน 

150 คน 6.1  ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  
6.2  ส่งเสริมและ
สนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้าง
ท านุบ ารุง
ศาสนา   
ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

-โครงการให้ความรู้ 
และพัฒนาทักษะ
แก่เด็กและเยาวชน 
ประชาชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
สืบสานจารีต
ประเพณี 

3 3 3 3 3 3 
โครงการ/ปี 

-โครงการสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

    ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 
สืบสานจารีต 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

8 
หมู่ 

8 
หมู่ 

8 
หมู่ 

8  
หมู่ 

8  
หมู่ 

8 หมู่ ๖.๔ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานใน
ท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริม
สนับสนุนการ 
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของ
เด็ก เยาวชน 

-โครงการสนับสนุน
เชิดชูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4
เสริมสร้างสันติสุข
ในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที ่7
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่7
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

การบริหารงาน
และการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.มี
ประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วม                    
น าหลักธรรม
มาภิบาล              
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ ์

บุคลากรใน
องค์กรได้
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
และคุณธรรม
จริยธรรม 
มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ ใน
การบริการ
ประชาชน
อย่างทั่วถงึ 

3 3 3 3 3 3 
โครงการ/ปี 

7.1 พัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
และคุณธรรม
จริยธรรมแก่
บุคลากรใน
องค์กร 
7.2 พัฒนา
ปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือ 
เครื่องใช้  ตลอด
ถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

-โครงการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
และคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร
ในองค์กร 

-ส านัก 
งานปลัด  
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กอง
การศึกษาฯ 
-กอง
สวัสดิการ
และสังคม 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

           ๗.๓ พัฒนา 
ปรับปรุงระบบ 
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุง
และสร้างระบบ
การให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว 
และมี
ประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการ 
7.5 ส่งเสริมและ
สร้างทัศนคตทิี่ดี
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือการบริการ
ประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่ง 
เสริมระบบการ
ประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่การ
ด าเนินงานของ 
องค์กร เพ่ือรอง 
รับประชาคม 
อาเซียน 
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ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิตั ิ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ด้านพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 

-กองช่าง 
-กองช่าง 
-กองช่าง 

อบต.กะลุวอ 

2. ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
 
 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 
 
 

-กองการศึกษาฯ 
-ส านักงานปลัด 
-กองการศึกษาฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองสวัสดิการสังคม 
-ส านักงานปลัด 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 
-ส านักงานปลัด 
 

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริหารทั่วไป 
 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 

-ส านักงานปลัด  
-ส านักงานปลัด 
-ส านักงานปลัด 
-กองการศึกษาฯ 
 

4. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 
 
 

-กองช่าง 
-ส านักงานปลัด  
-ส านักงานปลัด 
 
 
 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านบริหารทั่วไป 
 
 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 

-ส านักงานปลัด 
-ส านักงานปลัด  
-กองช่าง 
-ส านักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

-กองการศึกษาฯ 
 

อบต.กะลุวอ 

7. ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-ส านักงานปลัด 
-กองช่าง 
-กองสวัสดิการสังคม 
-ส านักงานปลัด 
-กองช่าง 
 

รวม   7 ยุทธศาสตร์  4  ด้าน 11  แผนงาน ๕ ส านัก/กอง  
 



ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงการสร้างพ้ืนฐาน 19 14 21 96 98 248

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต 38 40 53 52 52 235

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 10 10 10 10 50
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน
การส่งเสริมการลงทนุพาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว 6 6 7 7 7 33
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 7 7 7 7 7 35
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณ ีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน 4 9 9 9 9 40
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภบิาล 10 13 16 15 12 66

รวม 94 99 123 196 195 707

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 41,409,400 9 30,708,000 19 55,138,000 38 102,860,000 56 141,923,600 138 372,039,000
      -แผนงานเคหะและชุมชน 2 650,000 3 47,450,000 4 1,350,000 3 1,100,000 3 1,400,000 15 51,950,000
      -แผนงานการเกษตร 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

รวม 19 42,559,400 13 78,658,000 24 56,988,000 42 104,460,000 60 143,823,600 158 426,489,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     -แผนงานการศึกษา 12 7,940,000 15 8,247,800    19 9,305,000 19 9,405,000 18 9,305,000 83 44,202,954
     -แผนงานสาธารณสุข 12 563,890 10 495,370       11 519,970 11 519,970 11 519,970 55 2,619,268
     -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 650,000 3 700,000       3 550,000 3 550,000 3 550,000 14 3,000,026
     -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 539,400 6 537,000       11 681,640 11 681,640 9 501,640 42 2,941,399
     -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 8,780,000 6 8,780,000    7 8,830,000 7 8,830,000 7 8,830,000 33 44,050,000
     -แผนงานงบกลาง 3 9,012,000 3 9,012,000    4 10,482,000 4 10,497,000 4 10,512,000 18 49,515,033

รวม 40 27,485,290 43 27,772,170 55 30,368,610 55 30,483,610 52 30,218,610 245 146,328,680
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
     ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 15 900,000
     -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1,300,000 1 1,300,000 1 1,300,000 1 1,300,000 1 1,300,000 5 6,500,000
     -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1,630,000 4 1,630,000 5 1,830,000 5 1,830,000 5 1,830,000 23 8,750,000

รวม 8 3,110,000 8 3,110,000 9 3,310,000 9 3,310,000 9 3,310,000 43 16,150,000
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บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
     การส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว
       -แผนงานเคหะและชุมชน 1 550,000 1 550,000 1 550,000 1 550,000 1 550,000 5 2,750,000
       -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 450,000 2 450,000 2 450,000 2 450,000 2 450,000 10 2,250,000
       -แผนงานการเกษตร 4 280,000 4 280,000 5 530,000 5 530,000 5 530,000 23 2,150,000

รวม 7 1,280,000 7 1,280,000 8 1,530,000 8 1,530,000 8 1,530,000 38 7,150,000
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 400,000
       -แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000
       -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 620,000 5 620,000 5 620,000 5 620,000 5 620,000 25 3,100,000

รวม 7 720,000 7 720,000 7 720,000 7 720,000 7 720,000 35 3,600,000
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 1,182,500 12 1,392,500 14 1,942,500 14 1,942,500 12 1,042,500 58 7,502,500

รวม 6 1,182,500 12 1,392,500 14 1,942,500 14 1,942,500 12 1,042,500 58 7,502,500
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
     ตามหลักธรรมภิบาล
       -แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 1,390,000 6 1,390,000 8 1,942,000 8 1,942,000 7 1,842,000 35 8,506,000
       -แผนงานเคหะและชุมชน - - 2 2,634,000 - - - - - - 2 2,634,000
       -แผนงานสร้างสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 1 50,000 8 340,000
       -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 9,400,000 4 9,500,000 5 9,900,000 3 8,900,000 3 8,900,000 19 46,600,000

รวม 11 10,840,000 14 13,604,000 15 11,922,000 13 10,922,000 11 10,792,000 64 58,080,000
รวมทั้งสิ้น 98 87,177,190 104 126,536,670 132 106,781,110 148 153,368,110 159 191,436,710 641 665,300,180
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 รวม 5 ปี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้อย่างถั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ซ่อมแซมถนนริมคลอง

บ้านยาบี 
ม.1 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว  1,000 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

493,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างรางระบายน้้า            
คสล.บ้านเปาะซูแอ-
โรงเรียนอัซซูลลลามี
ยะห์ ม.1 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80  เมตร   
ยาว   137  เมตร 
ลึก    0.80  เมตร 

- - 500,000 - - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างรางระบายน้้า             
คสล.บ้านมะยาซิ  
ม.1 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80   เมตร   
ยาว  3,000  เมตร 
ลึก    0.80   เมตร   

- - - 11,000,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
4. ก่อสร้างรางระบายน้้า            

คสล.หน้าบ้าน 
มะ เจ๊ะเต๊ะ 
ม.1 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  1.00   เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
ลึก    0.80  เมตร   

- - - 5,500,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างรางระบายน้้า            
คสล.หน้าบ้าน 
มะแอ อาลี 
ม.1 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80   เมตร 
ยาว  150  เมตร 
ลึก    0.80  เมตร   

- - - - 555,000 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

6. บุกเบิกถนน 
ซอยคลองควาย   
ม.2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง  3.00  เมตร   
ยาว   300   เมตร 
หนา  0.50  เมตร 

- - - 450,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

7. บุกเบิกถนน 
ซอยหลังวัด 
ม.2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง  4.00 เมตร   
ยาว    500 เมตร 
หนา  0.50  เมตร 

- - - - 1,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างถนน คสล.                 
สายซอยกาญจนา  
ม.2 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง  3.00  เมตร   
ยาว     70   เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - 140,000  1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
9. ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านใหม่ 
ม.2 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง  3.00  เมตร   
ยาว    535  เมตร 
หนา   0.15  เมตร 

- - - - 1,130,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโกยาว 
ม.2 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  3.00  เมตร   
ยาว   280   เมตร 
หนา  0.15   เมตร 

- - 626,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

11. ก่อสร้างถนน คสล.               
หลังเขาก้าแพง   
ม.2 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    750  เมตร 
หนา  0.15   เมตร 

- - - - 2,100,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

12. งานเรียงหินป้องกัน
ตลิ่งพังถนนคสล.ซอย 
เกราะลึก 
ม.2 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

-ผนังป้องก้นการกัดเซาะ 
ยาว    50  เมตร 
สูง   1.50  เมตร 
-ปรับปรุงถนนคสล. 
กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  20  เมตร 
หนา  0.15   เมตร 

- - 600,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

13. ก่อสร้างรางระบายน้้า            
คสล.หน้าบ้านผู้ใหญ่ 
ม.2 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง 0.50  เมตร 
ยาว    50   เมตร 
ลึก   1.00  เมตร 

- - - 120,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 



69 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
14. ก่อสร้างรางระบาย

น้้าคสล.ตลอดสาย
พร้อมฝาปิด 
ม.2  (ถนนใหญ่) 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  1.00  เมตร   
ยาว  2,000 เมตร 
ลึก    1.00  เมตร 

- - - - 8,000,000 1 แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

15. บุกเบิกถนน 
สามแยกบ้านครูยีดิง - 
สี่เลน 
ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร ไป-มา 

กว้าง  6.00  เมตร   
ยาว   300   เมตร 
หนา  0.50   เมตร 

- - - 920,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

16. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยท่าเรือ 
ม.3 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    120  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - 360,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

17. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโคกกลาง 
ม.3 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00  เมตร   
ยาว   1,100 เมตร 
หนา  0.15    เมตร 

- - - - 2,860,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

18. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยมูดะห์ อูเซ็ง 
ม.3 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง  2.00  เมตร   
ยาว    70    เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 100,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 



70 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
19. ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยกูโบร์บาโย 
ม.3 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00 เมตร   
ยาว    30   เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 98,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

20. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบารู 
ม.3 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  2.00 เมตร   
ยาว   100  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - 140,000 - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

21. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโตะสลาวัต 
ม.3 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  3.00 เมตร   
ยาว   40  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 140,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

22. ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านมะดูกู-สี่เลน 
ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว   466  เมตร 
หนา 0.04  เมตร 

- 877,000 
 

- - - 1 สาย 
 

มีถนนที่ได้
มาตราฐานใช้
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 
 

23. ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านบาโย-มัสยิด
บาโย  
ม.3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว    335  เมตร 
หนา  0.04  เมตร 

- 631,000 
 

- - - 1 สาย 
 

มีถนนที่ได้
มาตราฐานใช้
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
24. ก่อสร้างรางระบายน้้า               

คสล.บ้านมามะมียะห์           
ม.3 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  1.50 เมตร   
ยาว    50   เมตร 
ลึก   1.50  เมตร 

- - - - 
 

350,000 
 

1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

25. ก่อสร้างรางระบายน้้า              
คสล.ซอยบาโย 
ม.3 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง   0.50  เมตร   
ยาว    500  เมตร 
ลึก     0.50   ซม. 

- - - - 
 

500,000 
 

1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

26. ก่อสร้างรางระบายน้้า             
คสล.ซอยกาเลมูโต 
ม.3 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง   1.50  เมตร   
ยาว  1,600  เมตร 
ลึก    1.50   เมตร 

- - - 9,600,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

27. ก่อสร้างรางระบายน้้า               
คสล.หลังโรงเรียน   
กาแนะ           
ม.3 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง   1.50  เมตร   
ยาว    450   เมตร 
ลึก      1.50  เมตร 

- - - 2,700,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

28. บุกเบิกถนนสาย 
สี่เลน - ที่นาบายะ 
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง    6     เมตร   
ยาว    300  เมตร 
หนา   0.15  เมตร 

- - - - 950,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
29. บุกเบิกถนน 

ซอยเปาะมะกระจง 
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง  5.00  เมตร   
ยาว    590  เมตร 
หนา   0.50  เมตร 

1,210,900 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

30. บุกเบิกถนน 
กูแบสาลอ-สี่เลน 
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง    5   เมตร   
ยาว  150  เมตร 
หนา 0.50  เมตร 

- - - 420,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

31. บุกเบิกถนนซอยเปาะ
มะดาดอ - ซอยโต๊ะ               
อีหม่าม 
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง  6.00   เมตร   
ยาว  1,500  เมตร 
หนา  0.50   เมตร 

- - - - 5,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

32. บุกเบิกถนนซอย   
โต๊ะอีหม่าม – ถนน 
กูแบสาลอ  
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง  6.00   เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 
หนา  0.50   เมตร 

- - - 3,000,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

33. บุกเบิกถนนซอย
ผู้ใหญ่บ้าน – ถนน 
สี่เลน  
ม.4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กว้าง  6.00  เมตร   
ยาว   320   เมตร 
หนา  0.50   เมตร 

- - - - 1,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
34. ก่อสร้างถนนลาดยาง

ซอยกูโบร์ 
ม.4 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00  เมตร   
ยาว    325   เมตร 
หนา   0.04  เมตร 

- - - - 1,000,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

35. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้าน 
กูแบสาลอ - สะปอม 
ม.4 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง   6.00  เมตร   
ยาว  1,085  เมตร 
หนา   0.04   เมตร 

- - 3,500,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

36. ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตสายดาแล
ฮูมอ - ปอเนาะ 
ม.4 

-เพื่อปรับปรุงถนน   
สายดาแลฮูมอ-
ปอเนาะม. 4 
-เพื่อการสัญจรไป-
มาของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กว้าง   6.00  เมตร   
ยาว  1,660  เมตร 
หนา   0.04  เมตร 

4,617,000 - - - - 1 สาย ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไป-
ได้สะดวกใน 
 

กองช่าง 

37. ก่อสร้างรางระบายน้้า               
คสล.ซอยเขาก้าปั่น           
ม.4 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.60  เมตร   
ยาว   400   เมตร 
ลึก    o.60  เมตร 

- - - - 800,000 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

38. ก่อสร้างรางระบายน้้า               
คสล.ซอยโต๊ะอีหม่าม - 
ซอยเปาะมะ           
ม.4 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80   เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 
ลึก    o.80   เมตร 

- - - 4,000,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 



74 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
39. ก่อสร้างรางระบายน้้า                

คสล.สายดาแลฮูมอ           
ม.4 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง   0.60  เมตร   
ยาว   1,000 เมตร 
ลึก      o.80  เมตร 

- - 2,500,000 - - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

40. ก่อสร้างรางระบายน้้า                
คสล.หน้าโรงเรียน
บ้านกูแบสาลอ - 
สะพานโต๊ะแมะบู 
ม.4 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80  เมตร   
ยาว    300  เมตร 
ลึก    0.80  เมตร 

- - - 800,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

41. ปรับปรุงถนนหินคลุก              
สายป่าปิด - สี่เลน 
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง  6.00   เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 
หนา   0.50  เมตร 

- - - 6,000,000 - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

42. ก่อสร้างถนน คสล.              
สายสามัคคี - ฟาร์ม
ตัวอย่าง   
ม.5 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง  5.00   เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 
หนา  0.50   เมตร 

- - - - 2,750,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

43. ปรับปรุงถนนหินคลุก              
สายสามัคคี 5 
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 
 

กว้าง  5.00  เมตร   
ยาว   500   เมตร 
หนา  0.10  เมตร 

- - - 300,000 - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 



75 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
44. บุกเบิกถนนซอยบ้าน             

มะนอ-โคกปาฆาบือซา             
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    750  เมตร 
หนา   0.10  เมตร 

375,000 - - - 200,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

45. บุกเบิกถนน 
ฮูแตกาโตะ-เขานาคา 
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง  5.00  เมตร   
ยาว  1,120  เมตร 
หนา   0.50  เมตร 

1,443,600 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

46. บุกเบิกถนน 
ฮูแตกาโตะ-บาเละฮีเล 
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง   4.00  เมตร   
ยาว  1,500  เมตร 
หนา   0.50  เมตร 

- - - 3,000,000 - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

47. บุกเบิกถนนซอย
สามัคคี 5 
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง   5.00  เมตร   
ยาว  1,500  เมตร 
หนา  0.50   เมตร 

- - - - 4,200,600 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

48. บุกเบิกถนนซอย
สามัคคี 7 
ม.5 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    500  เมตร 
หนา   0.50  เมตร 

- - - - 1,100,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 



76 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
49. ปรับปรุงถนนลาดยาง

พาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายรอบอ่าง
เก็บน้้า 
ม.5 
 

-เพื่อปรับปรุงถนน
สายรอบอ่างเก็บน้้า 
หมู่ที่ 5 
-เพื่อการสัญจร ไป-
มา ของประชาชน 
ได้รับความสะดวก 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว  1,500  เมตร 
หนา 0.04  เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร 

2,459,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

50. ก่อสร้างถนน คสล. 
สวนพฤกษศาสตร์ -
อ่างเก็บน้้า  ม.5 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    154  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

502,400 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

51. ก่อสร้างถนนคสล. 
หน้าบ้านดอเลาะ -  
อาแว ม.5 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    180  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 500,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

52. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเขาส้านัก  
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  5.00 เมตร   
ยาว   255  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

902,000 - - - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

53. ก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอยสามัคคี 1 
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   5.00  เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 
หนา  0.04   เมตร 

- - - - 7,000,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 



77 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
54. ก่อสร้างถนนลาดยาง 

ซอยสามัคคี 3 
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง 4.00  เมตร   
ยาว   500  เมตร 
หนา 0.04  เมตร 

- - - - 1,300,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

55. ก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอยสามัคคี 4 
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00  เมตร   
ยาว  1,450  เมตร 
หนา   0.04  เมตร 

- - - - 4,060,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

56. ก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอยสามัคคี  
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง   4.00  เมตร   
ยาว     300  เมตร 
หนา   0.15  เมตร 

- - - - 840,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

57. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสามัคคี 6 
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 
  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 560,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

58. ก่อสร้างถนนคสล./
ลาดยางป่าปิด- 
เขานาคา 
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร  ไป-มา  

กว้าง 5.00 เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- - - - 7,000,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 



78 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
59. ก่อสร้างถนนลาดยาง 

ซอยสามัคคี 5 -  
บ้านอาแบ 
ม.5 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง 4.00 เมตร   
ยาว  500  เมตร 
หนา 0.04  เมตร 

- - - - 1,800,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

60. ปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีด
สายรอบอ่างเก็บน้้า  
ม.5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 
ไป-มา ได้สะดวก  

กว้างข้างละ 1.00  ม. 
ยาว   1,850 เมตร 
หนา   0.04  เมตร 

- - - 1,760,000 - 1 สาย ประชาชนสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

61. ก่อสร้างรางระบายน้้า                 
คสล.ร้านโต๊ะอิหม่าม -  
บ้านเมาะสูลาเมาะ   
ม.5 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80  เมตร   
ยาว    200  เมตร 
ลึก     0.80  เมตร 

- - - 800,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

62. ก่อสร้างรางระบายน้้า                 
หน้าบ้านสุกิจ-อ่างน้้า 
ม.5 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  1.00  เมตร   
ยาว    700  เมตร 
ลึก     1.00  เมตร 

- - - - 3,200,000 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

63. ก่อสร้างรางระบายน้้า                
คสล.หน้าบาลาเซาะห์
บายะห ์
ม.5 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  2.00  เมตร   
ยาว     47   เมตร 
ลึก    1.40  เมตร 

- - 350,000 - - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 



79 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
64. ก่อสร้างรางระบายน้้า                

คสล.หน้าบ้านกอเดร์ - 
บ้านมะรอปีอี 
ม.5 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80   เมตร   
ยาว  3,000  เมตร 
ลึก    0.80   เมตร 

- - - - 14,000,000 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

65. ก่อสร้างรางระบายน้้า                
คสล.หน้าฮูแตกาโตะ  
ม.5 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80  เมตร   
ยาว    200  เมตร 
ลึก    1.00  เมตร 

- - - - 1,000,000 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

66. บุกเบิกถนน        
สายฆาตาปาเตาะ 
ม.6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    300  เมตร 
หนา  0.50  เมตร 

- - - - 660,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

67. ก่อสร้างถนน คสล.                 
สายบ้านผู้ช่วย   
ม. 6 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว     90   เมตร 
หนา  0.15   เมตร 

- - 252,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

68. ก่อสร้างถนน คสล.                 
ซอยกูโบร์ - จาเราะ 
กอเราะ   
ม. 6 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว     90   เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - 300,000 - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 



80 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
69. ก่อสร้างถนน คสล.                 

ซอยแบแระ   
ม. 6 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00   เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 
หนา  0.15   เมตร 

- - - - 2,800,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

70. ก่อสร้างถนน คสล.                 
เมาะซูลีเมาะ   
ม. 6 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    300  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - 840,000 - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

71. ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายคอกไก่ 
ม. 6 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00   เมตร   
ยาว  2,100  เมตร 
หนา  0.04   เมตร 

- - 4,500,000 - - 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป - มาได้สะดวก 

กองช่าง 

72. ก่อสร้างถนน คสล.                 
สายบาเลฮีเล -            
บ้านเปาะโก๊ะ   
ม. 6 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    300  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 840,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

73. ก่อสร้างรางระบายน้้า            
คสล.หน้าโรงเรียน
บ้านโคกศิลา          
ม.6 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80  เมตร   
ยาว   400   เมตร 
ลึก    0.80  เมตร 
 

- - - - 1,600,000 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 



81 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
74. ก่อสร้างรางระบายน้้า            

คสล.หน้าอนามัย 
ม.6 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80  เมตร   
ยาว   700  เมตร 
ลึก   0.80  เมตร   

- - - - 3,200,000 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

75. บุกเบิกถนนสาย                    
บ้านมะยา 
ม.7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว   300  เมตร 
หนา  0.50  เมตร 

356,500 - - - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป 

กองช่าง 

76. บุกเบิกถนนสาย                    
บ้านอุสตะเลาะห์ 
ม.7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 
 
 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    260  เมตร 
หนา  0.50  เมตร 

750,000 - - - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป 

กองช่าง 

77. บุกเบิกถนนต่อจาก            
สายกูโบร์   
ม.7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 
 
 

กว้าง  5.00  เมตร   
ยาว   200   เมตร 
หนา  0.50  เมตร 

- - - 500,000 - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
 

กองช่าง 

78. บุกเบิกถนนต่อจาก            
ซอยก้าปงบารู   
ม.7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร ไป-มา 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    500 เมตร 
หนา  0.50  เมตร 

- - - - 1,100,000 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 



82 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
79. ก่อสร้างถนน คสล.                   

สายบ้านใหม่   
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว   110   เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
 

- - - - 310,000 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

80. ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยกูโบร์ 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว   500   เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
 

- - - - 1,300,000 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

81. ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยปอเนาะ 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว   400   เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
 

- - - 1,280,000 - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

82. ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยเปาะเลาะ 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง  4.00 เมตร   
ยาว   150  เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
 

- - - - 420,000 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

83. ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยแบอีซอ 
ม.7 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว   150   เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
 

- - - 420,000 - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 



83 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
84. ก่อสร้างรางระบายน้้า                

คสล.หลังโรงเรียนบ้าน             
ไร่พญา   
ม.7 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  1.00  เมตร 
ยาว   150   เมตร 
ลึก    0.60  เมตร 

- - - - 700,000 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

85. ก่อสร้างรางระบายน้้า          
คสล.ข้างบ้านก้านัน 
ม.7 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.30  เมตร 
ยาว    150  เมตร 
ลึก    0.30  เมตร 
 

- - - 250,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

86. ก่อสร้างรางระบายน้้า          
คสล.บ้านเปาะเลาะ 
ม.7 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  1.00  เมตร 
ยาว     70   เมตร 
ลึก      50   เมตร 
 

- - - 320,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

87. ก่อสร้างถนน คสล.             
ซอยนาวี   
ม.8 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  
 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว     90   เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
 

- - - - 250,000 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

88. ก่อสร้างถนน คสล.             
ซอยคอลาเนาะ 
ม.8 
 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว     80   เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
 

- - - 250,000 - 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 



84 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
89. ก่อสร้างถนน คสล.            

ซอยทางไปบาโย-กาโม
แร(สามแยกโรงเรียน)   
ม.8 

เพื่อให้มีถนนใน
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว    20    เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
 

- - - - 60,000 1  สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 

90. ก่อสร้างรางระบายน้้า          
คสล.หน้าบ้านมะแด -              
มะยีดิง   
ม.8 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  1.5  เมตร 
ยาว   100 เมตร 
ลึก    1.5  เมตร 

- - 650,000 - - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

91. ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล.มะดูกู - กูโบร์              
ม.8 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.70  เมตร 
ยาว    150  เมตร 
ลึก    0.70  เมตร 

- - - 300,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

92. ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล.ซอยคอลาเนาะ 
ม.8 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.80  เมตร 
ยาว    100  เมตร 
ลึก    0.15  เมตร 

- - - 450,000 - 1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

93. ก่อสร้างรางระบายน้้า          
คสล.หน้าอาคาร
อเนกประสงค์- 
บ้านยาตี  
ม.8 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

กว้าง  0.70  เมตร 
ยาว    600  เมตร 
ลึก    0.70  เมตร 

- - - - 
 

2,700,000 
 
 

1  แห่ง มีการระบายน้้าที่ดี
และลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 



85 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
94. ก่อสร้างรางระบายน้้า 

คสล.สายโต๊ะแวอาลี 
ม.8  

-เพื่อรองรับการ
ระบายน้้า 
-เพื่อป้องกันน้้า
ท่วมขัง 

กว้าง 2.00 เมตร 
สูง    1.50 เมตร 
ยาว   100 เมตร 

- 900,000 
 

- - - 1 สาย 
 

เพื่อการระบายน้้า
ที่ดีและลดลงน้้า
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

95. โครงการก่อสร้างพื้น  
คสล.บริเวณที่ท้าการ 
อบต.กะลุวอ  

-เพื่อปรับปรุงถนน
ภายใน อบต. 
กะลุวอ 
-เพื่อการสัญจรไป 
–มาของประชาชน 
ที่มาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก 

ช่วงที่ 1  
กว้าง   5.00   เมตร 
ยาว  204.00 เมตร 
หนา   0.15   เมตร 
(1,110,000) 
ช่วงที่ 2 
กว้าง  10.00 เมตร 
ยาว  53.00  เมตร 
หนา  0.15   เมตร 
(380,000) 
ช่วงที่ 3  
กว้าง  3.70  เมตร  
ยาว  29.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร 
(100,000) 
 

- - 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

1,590,000 
 
 

ถนน
ได้รับ
การ

ปรับปรุง 
ทั้ง 3 
จุด 

 

ผู้มาใช้บริการ
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 
 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

96. เจาะบ่อน้้าบาดาล 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ใช้ที่สะอาดใช้ใน
ครัวเรือน 
-เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ใช้ในด้านอุปโภค
บริโภคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมได้
ทั่วถึง 

ทุกหมู่บ้าน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 8  
หมู่บ้าน 

-ประชาชนมี
น้้าใช้ที่สะอาด
ใช้ในครัวเรือน 
-ประชาชนมี
น้้าใช้ในด้าน
อุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม
และ
เกษตรกรรมได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

97. โครงการขุดลอก 
คูคลอง 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 
 

ระยะทาง 1,000 ม. 
กว้าง  6.00  เมตร 
ลึก  3.00  เมตร   
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 8  
หมู่บ้าน 

สามารถ
ระบายน้้า
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

98. ขุดลอกคูกูแบสาลอ-
โคกศิลา 
ม.4 
 

เพื่อเป็นการระบายน้้า
ในฤดูฝน 

กว้าง  6  เมตร   
ยาว  5,000  เมตร 
 

- - - - 2,000,000 1 สาย สามารถ
ระบายน้้าใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

99. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม/             
ท่ออุโมงค์ 
 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

ทุกหมู่บ้าน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 8  
หมู่บ้าน 

มีการระบาย
น้้าที่ดีและลด
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

100. ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้้า 
 
 

เพื่อระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง 

ทุกหมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 8  
หมู่บ้าน 

มีการระบาย
น้้าที่ดีและลด
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

101. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน 
 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้้าใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ทุกหมู่บ้าน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 8  
หมู่บ้าน 

ราษฎรมีน้้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

102. ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้้าใช้
อย่างทั่วถึง 

8 แห่ง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8  แห่ง ราษฎรมีน้้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

103. ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน 
ม.5 

-เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ประปาให้มีสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

- - 700,000 - - 1  แห่ง -เพื่อให้
ชาวบ้านได้มี
น ้าประปาที่มี
คุณภาพ และ
เพียงพอในการ
บริโภค 
 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

  -เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ประปา
ใหม่ 
มาสับเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่
เสื่อมสภาพ 

 

    

  -เพื่อให้
ชาวบ้าน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ น 

 

รวม 103  โครงการ - - 41,409,400 30,708,000 42,838,000 83,860,000 122,923,600 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้อย่างถั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1. อุดหนุนขยายเขต
เสาไฟฟ้าสาธารณะ/
แรงต่้า 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ได้รับแสงสว่างอย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 – 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 8  หมู่บ้าน -ประชาชน
ได้รับความ
แสงสว่างอย่าง
ทั่วถึง 
-ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง 
 

กองช่าง 

2. ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ในพื้นที่ 

ซ่อมแซมและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
รักษาปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

หมู่ที่ 1 – 8 150,000 150,000 150,000 150,000 500,000 8  หมู่บ้าน ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

3. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนเขต 
ยางแดง 
ม.1 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

- ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนเขต 
ยางแดง ม.1  
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - - 450,000 - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชน
ต้าบลกะลุวอ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

4. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนซอย
เกราะลึก 
ม.2 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

- ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟถนนซอยเกราะ
ลึก ม.2 
 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - 450,000 - - มีไฟฟ้าใช้
และส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชน
ต้าบลกะลุวอ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

5. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
ม.4 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การมีไฟฟ้าใช้ 

- ขยายเขตไฟฟ้า ม.4 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - 250,000 - - มีไฟฟ้าใช้
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชน
ต้าบลกะลุวอ
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

       แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

6. อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยป่าปิดสี่เลน 
ม.5 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
การมีไฟฟ้าใช้ 

- ขยายเขตไฟฟ้า ม.5 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 

- - - - 400,000 มีไฟฟ้าใช้
หมู่บ้านละ  
๑ แห่ง  

ประชาชนต้าบล
กะลุวอได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - - 650,000 650,000 1,350,000 1,100,000 1,400,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้อย่างถั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ปรับปรุงแหล่งน้้า              
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและการ
เกษตรกรรม 

เพื่อลดปัญหาขาดน้้า
ดื่ม น้้าใช้ในฤดูแล้ง
และขาดน้้าในการท้า
เกษตรกรรมของ
เกษตรกร 

แหล่งน้้าในต้าบล 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 8  หมู่บ้าน -ประชาชน
สามารถใช้น้้าได้
อย่างเพียงพอ
และป้องกัน
ปัญหาน้้า 
ท่วม 
-มีน้้าดื่มน้้าใช้
ตลอดปี 
-มีน้้าใช้ในการ
ท้าเกษตรกรรม 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. เงินอุดหนุนอาหาร

กลางวัน 
เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

โรงเรียนประถม/ศพด. 
 

3,700,000 3,700,000 4,000,000 4,100,000 4,200,000 2  เทอม เด็กนักเรียนมี 
สุขภาพแข็งแรง 
 

กองการศึกษาฯ 

2. อาหารเสริมนม เพื่อเด็กนักเรียนมี
อาหารเสริมนม
รับประทาน 
 

โรงเรียนประถม/ศพด. 
 

1,800,000 1,800,000 2,000,000 2,100,000 2,200,000 2  เทอม นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

กองการศึกษาฯ 

3. จัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
(ค่าวัสดุการศึกษา) 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
และให้นักเรียนมีวัสดุ
การเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 2  ศูนย์ โรงเรียนมีวัสดุ
การเรียนการ
สอนที่ดีและ
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

4. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน กล้า
แสดงออกในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆมี
ความรักความสามัคคี
ต่อกัน 
 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ต าบลกะลุวอ 

- - 300,000 300,000 300,000 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออกมี
ความรักความ
สามัคคีต่อกัน 
 

กองการศึกษาฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5. 
 
 

พาน้องท่องฝันสาน
สัมพันธ์ครอบครัว 
 

เพื่อให้เด็กเรียนรู้นอก
สถานที่ 

ศพด.ในพื้นที่ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 
ครั้ง/ปี 

เพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้นอกสถานที่ 

กองการศึกษาฯ 

6. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบล             
กะลุวอ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ศพด.  2  แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2  แห่ง ประชาชนมีความ
ม่ันใจในการส่ง
ลูกหลานเข้าเรียน 

กองการศึกษาฯ 

7. สายสัมพันธ์นักเรียน
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร 

เพื่อเป็นการมอบ
วุฒิบัตรให้แก่เด็กใน 
ศพด. 
 

ศพด.ในพื้นที่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 
ครั้ง/ปี 

ให้เด็กได้รับ
วุฒิบัตร 

กองการศึกษาฯ 

8. อาหารเช้าส าหรับ
นักเรียนที่ปัญหาทุพ
โภชนาการส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดจ้างอาหารเช้า
ส าหรับนักเรียนที่
ปัญหาทุพโภชนาการ 

ศพด.ในพื้นที่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 2  ศูนย์ นักเรียนที่ปัญหา               
ทุพโภชนาการ
ได้รับอาหารครบ  
5 หมู่ 

กองการศึกษาฯ 

9. โครงการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการดูแล และ
พัฒนาทางร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
  

- ศพด.บ้านกูแบสาลอ  
- ศดม.รูแตบาต ู
(รอตันบาตู) 

- 67,800 250,000 250,000 250,000 เด็ก
ปฐมวัย 
ร้อยละ  
๘๐ มี
พัฒนา 
การที่ดี
ขึ้น 

เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแล และมี
พัฒนาทางร่างกาย 
จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาที่ดีขึ้น  

กองการศึกษาฯ 



95 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
10. จัดซ้ือที่ดินศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
รอตันบาตู 
 

เพื่อขยายพื้นที่ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านรอตันบาตู 

พื้นที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านรอตันบาตู 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 แห่ง เป็นพื้นที่ส าหรับ 
ในการเรียนรู้
ของเด็กนักเรียน 
 
 

กองการศึกษาฯ 

11. โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ 

เพื่อปลูกฝังความรัก
ชาติ การเป็นคนดีของ
สังคม และการสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชนในชาติ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  
๒ ศูนย์ 
-ศพด. 
บ้านกูแบสาลอ 
-ศดม.รูแตบาตู 
(รอตันบาตู) 
 

- 20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒  ศูนย์ ศพด.มีวัสดุการ
เรียนการสอนที่
ดีและเพียงพอ 
 

กองการศึกษาฯ 

12. พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครู/ผู้ดูแลเด็กในการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กทั้ง 2 ศูนย์ 
-ศพด.บ้านกูแบสาลอ 
-ศดม.รูแตบาตู 

- - 30,000 30,000 30,000 ๒  ศูนย์ ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
13. ฝึกอบรมกีรออาตี เพื่อพัฒนาและ

เสริมสร้างการเรียน
ด้วยระบบกีรออาตี 

เด็ก  เยาวชน  
ประชาชน                 
ต าบลกะลุวอ 

220,000 220,000 150,000 150,000 150,000 1 
ครั้ง/ปี 

สามารถพัฒนา
ศักยภาพมาใช้
ในการจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่าง 
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

14. ส่งเสริมการเรียน
การสอนอัลกุรอาน 

-เพื่อเป็นค่าสมนาคุณ
ผู้สอนอ่านอัลกุรอาน 
เด็กในต าบล 
-เพื่อให้เด็กได้เรียน
อ่านอัลกรุอ่านได้
ถูกต้อง  

ผู้สอนจ านวน 40 คน - ๒2๐,๐๐๐ ๒2๐,๐๐๐ ๒2๐,๐๐๐ ๒2๐,๐๐๐ ผู้สอนทุก
คนได้รับ  
ค่าสมนา 
คุณ 

ผู้สอนมีขวัญ
และก าลังใจใน
การสอนให้เด็ก
ได้อ่านอัลกรุ
อ่านถูกต้องและ
รวดเร็ว 

กองการศึกษาฯ 

15. งานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ
และวันเยาวชน
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
เด็ก  วันเยาวชน
แห่งชาติ 

300,000 300,000 300,000 300,000 - 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความ
สนุกสนานและ
ประพฤติตนเป็น
คนดี 

กองการศึกษาฯ 

16. จัดงานมหกรรม
วิชาการและกีฬา
สัมพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีการพบปะและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ต าบลกะลุวอ 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1   
ครั้ง/ปี 

สร้างความสมัคร
สมานสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน 

กองการศึกษาฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
17. โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผ่าน
การเล่น  

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
สนามเด็กเล่น  
 

- สร้างสนามเด็กเล่น
ประจ า ศดม.รูแตบาตู 
(รอตันบาตู) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - มีสนาม
เด็กเล่น
ประจ า
ศูนย์ 
จ านวน  
๑ สนาม 

เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาทาง
ร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญาที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

18. โครงการยิ้มสวย  
ฟันใส เพื่อสุขภาพ
ปากที่ดี 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองได้มีความรู้
ในการดูแลและรักษา
สุขภาพปากและฟันที่
ด ี

- ศพด.บ้านกูแบสาลอ    
จ านวน  ๒๐  คน 
- ศดม.รูแตบาต ู
(รอตันบาตู) 
จ านวน  ๖๐  คน 

- - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็ก
ปฐมวัย 
ร้อยละ  
๘๐ มี
สุขภาพ
ปากและ
ฟันที่ดีขึ้น 

เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และ
วิธีการดูสุขภาพ
ปากและฟันที่ดี
เพิ่มขึ้น 
 

กองการศึกษาฯ 
(สปสช.) 

19. ส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาทักษะด้าน
กีฬา 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีพัฒนาการที่
ดีและสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

เด็กและเยาวชนในต าบล
กะลุวอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  
โครงการ/

ปี 

เด็กและเยาวชน
สามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ ในการ
พัฒนาตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

รวม 19  โครงการ - - 7,940,000 8,247,800 9,305,000 9,405,000 9,305,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ฝึกอบรมการปูองกัน

และแก้ไขปัญหา 
โรคเอดส์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการปูองกัน
โรคเอดส์ 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโรคเอดส์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 รุ่น/ปี ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน        
โรคเอดส์ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

2. อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโรคที่เกิด               
ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถปูองกันโรค               
ที่เกิดในชุมชน 
 

จัดฝึกอบรมเก่ียวกับโรค
ที่เกิดในชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 2 
ครั้ง/ปี 

ประชาชน
สามารถ
ปูองกันโรคที่
เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

3. อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมห่างไกล 
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้ศึกษาและเห็น
คุณค่าในการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

เยาวชนในต าบล                  
กะลุวอ 

145,000 - - - - เยาวชนใน
ต าบลร้อย

ละ70 
รู้เท่าทัน
โทษและ
อันตราย
จากสิ่ง
เสพติด 

เยาวชนใน
ต าบล รู้เท่า
ทันโทษและ
อันตรายจาก
สิ่งเสพติด
สามารถเป็น
เกราะปูองกัน
ตนเอง 

ส านักงานปลัด 
(สปสช) 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
4. รณรงค์การเลิกดื่มน้ า

กระท่อมในชุมชน 
เพื่อลดอัตราการดื่มน้ า
กระท่อมของเด็กและ
เยาวชนในต าบล 
กะลุวอ 
 

ประชาชนในต าบล              
กะลุวอ 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ประชา 
ชนร้อยละ 

70 มี
ความรู้ 

ประชาชนใน
ต าบลมีความรู้ 

ส านักงานปลัด 
(สปสช) 

5. ปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อเพิ่มการออกก าลัง
กายในชุมชน 

ประชาชนในต าบล              
กะลุวอ 

50,000 - - - - ประชาชน 
ในต าบล 
ละ 70 มี
การออก
ก าลังกาย
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนใน
ต าบลหันมา
ชื่นชอบการ
ออกก าลังกาย
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
(สปสช) 

6. อบรมสุขภาพอนามัย
ส าหรับเด็ก              
(ก่อนวัยเรียน)  

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในการอบรม
เลี้ยงดู การดูแลเอาใจ
ใส่สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ถูกต้อง 

-ศพด.บ้านกูแบสาลอ 
-ศดม.รูแตบาตู 
 (รอตันบาตู) 

19,700 19,700 20,000 20,000 20,000 เด็ก
นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ร้อยละ 70 
มีสุขภาพ  
ท่ีด ี

ผู้ปกครอง
สามารถเลี้ยง
ลูกให้มีสุขภาพ
ดี 

กองการศึกษาฯ 
 

7. สานสัมพันธ์พัฒนา 
การเด็ก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและสอนให้เด็กได้
ฝึกปฏิบัติจริง 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 

17,770 17,770 17,770 17,770 17,770 ร้อยละ 80 
ของผู้ดูแล
เด็กและ
นักเรียนมี
พัฒนาท่ีดี
ข้ึน 

ครูผู้ดูแลเด็ก
และนักเรียนมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
ปูองกันการ
จมน้ า 

กองการศึกษาฯ 
(สปสช) 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
8. ปรับปรุงภาวะ

โภชนาการและ   
สุขภาพเด็ก 

เพื่อเฝูาระวังและ
ติดตามทางโภชนาการ 
ในกลุ่มเด็กก่อนวัย
เรียนที่เสี่ยงต่อการมี
ภาวะทุพโภชนาการ 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 

52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 เด็กก่อน
วัยเรียน
ร้อยละ  
70 มี
ภาวะ   
โภชนา 
การที่ดี 

เด็กก่อนวัย
เรียนท่ีเสี่ยงต่อ
การมีภาวะทุพ
โภชนาการ
ได้รับการเฝูา
ระวัง และ
ติดตามทาง
โภชนาการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9. ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการสุขภาพ
โครงการได้รับการ
ตรวจประเมินภาวะ
สุขภาพและสามารถ
ดูแลตนเองได้ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 

62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 ประชาชน
ร้อยละ 
70 มี
สุขภาพดี 

ผู้สูงอายุมี
ความรู้            
เจตคติทักษะ
และการ
ปฏิบัติตน
เก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพให้
ถูกต้อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10. สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน
ชุมชนตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 

44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 สตรีใน
พื้นท่ีร้อย
ละ 70  
สามารถ
ตรวจเต้า
นมด้วย
ตนเองได ้

ลดอัตราการ
ปุวยและอัตรา
การเสียชีวิต
ด้วยโรคมะเร็ง
เต้านม 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
11. โครงการขลิบเพื่อ

สุขภาพ ปลอดภัย 
ห่างไกลโรค  

เพื่อระงับโรคติดต่อที่
อาจเกิดจาก
เพศสัมพันธ์ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปใน
ต าบลกะลุวอ 

89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 ประชาชน
ในต าบล
ร้อยละ  
70 มีสุข
ปลอดภัย
จากโรคที่
เกิดจาก
เพศ
สัมพันธ์ุ 

สามารถระงับ
และปูองกัน
โรคติดต่อที่
อาจเกิดขึ้น
จากเพศ
สัมพันธ์ุได้ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

(สปสช) 

12. โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อขับเคลื่อนและ
เร่งรัดการก าจัดโรค
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชน  สุนัข และ
แมวในพื้นที่ต าบล 
กะลุวอ 

6,420 132,900 133,000 133,000 133,000 1  
โครงการ/ปี 

ประชาชน สุนัข  
และแมวใน
พื้นท่ีมีความ
ปลอดภัยจาก
โรคพิษ 
สุนัขบ้า 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13. โครงการชุมชนสดใส    
ไร้ควันบุหรี่   
 

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกิดความ
ตระหนักถึงโทษภัยของ
บุหร่ี 
-เพื่อปูองกันไม่ให้มีผู้            
สูบบุหร่ีหน้าใหม่ 

ประชาชนในพื้นที่
จ านวน  100  คน 

- - 24,200 24,200 24,200 -ประชาชน
ในพ้ืนที่มี
ความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับพิษ
ภัยของบุหรี่
มากยิ่งขึ้น 
 

- เพิ่มอัตรา
การเลิกสูบ
บุหรี่ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

ส านักงานปลัด
(สปสช) 

รวม 13  โครงการ - - 563,890 495,370 519,970 519,970 519,970 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ฝึกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ 
 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ        
มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตน 
-เพื่อส่งเสริมให้ทุกคน
ในครอบครัว  ชุมชน 
ได้เล็งเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขต         
ต าบลกะลุวอ 
 

600,000 600,000 450,000 450,000 450,000 1  
โครงการ/

ปี 

-ผู้สูงอายุมี
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยของตน 
-คนในครอบครัว  
ชุมชน ได้
เล็งเห็นคุณค่า
ของผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. ศูนย์สงเคราะห์ 
ราษฎรประจ า 
ต าบลกะลุวอ 

เพื่อช่วยเหลือคนไข้ใน
พระราชานุเคราะห์
ของพระบรมวงศานุ
วงศ์และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม 

ทุกหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 8 หมู่บ้าน คนไข้ใน
พระราชานุ
เคราะห์ของพระ
บรมวงศานุวงศ์
ผู้ด้อยโอกาส 
ในสังคมได้รับ
การช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ต าบลกะลุวอ 

-เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และด้าน 
การปูองกัน ควบคุม 

ประชาชนในเขตต าบล   
กะลุวอ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 
โครงการ/

ปี 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
  การแพร่และระงับการ

ระบาดของโรค หรือ
สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ 
ผู้มีภาวะเสี่ยง รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อ 

       คุณภาพชีวิต 
และด้านการ
ปูองกัน ควบคุม 
การแพร่และ
ระงับการระบาด
ของโรค หรือ
สร้างภูมิคุ้มกัน
โรคให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยง รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้
เก่ียวกับ
โรคติดต่อ 

 

รวม 3  โครงการ - - 650,000 700,000 550,000 550,000 550,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
                 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ส่งเสริมและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จาก
กระจูด 

เพื่อเพิ่มประสบการณ์
และความรู้ในการ
พัฒนาอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพ 

ประชาชนที่มีความ
สนใจและกลุ่มอาชีพใน
ต าบลกะลุวอ 

257,400 - - - - กลุ่มอาชีพ 
ร้อยละ50 
สามารถน า
ความรู้ที่ได้
ไปพัฒนา 
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพ
สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนากลุ่มอาชีพ
ได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. ฝึกอบรมช่าง
เฟอร์นิเจอร์ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขตต าบล   
กะลุวอ 

- 69,000 150,000 150,000 150,000 1 
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
สามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมไป
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ        
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระจูด 

เพื่อเพิ่มทักษะการ
ออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์กระจูดที่
หลากหลาย 

ประชาชนที่มีความ
สนใจและกลุ่มอาชีพ ใน
เขตต าบลกะลุวอ 

- 186,000 186,000 186,000 186,000 1 
โครงการ/

ปี 

ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพ
สามารถออกแบบ
และสร้าง
ผลิตภัณฑ์กระจูด  
ที่หลากหลาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
4. ฝึกทักษะอาชีพ

ให้แก่ประชาชน 
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได้
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนในเขตต าบล
กะลุวอ 

- - 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม รายได้เพิ่ม
มากขึ้น เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5. อุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระจูด 
หมู่ที่ 1 บ้านยาบี  

เพื่อเพิ่มทักษะการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
กระจูดให้มีความ
หลากหลายและเป็นที่
ต้องการของตลาด 

อุดหนุนกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระจูด 
บ้านยาบี 

- - 18,565 18,565 18,565 1 
โครงการ/ 

ปี 

สมาชิกกลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์
กระจูดบ้านยาบีมี
ทักษะในการแปร
รูปกระจูดที่
หลากหลายและ
เป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6. อุดหนุนกลุ่ม 
ทอผ้าเขานาคา 
หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะ
สะโต 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผ้าทอให้มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ให้ตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาด 

อุดหนุนกลุ่ม 
ทอผ้าเขานาคา 
บ้านจาเราะสะโต 

- - 19,775 19,775 19,775 1 
โครงการ/ 

ปี 

สมาชิกกลุ่ม
อาชีพผ้าทอวัด
เขานาคา 
สามารถพัฒนาผ้า
ทอให้มี
เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 



106 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
7. ปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดใน
เขตต าบลกะลุวอ 
 
 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชนและชี้ให้เห็น
ถึงโทษของยาเสพติด 
 

อบรมให้ความรู้เยาวชน
ต าบลกะลุวอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
โครงการ/

ปี 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

8. อบรมบ าบัดฟื้นฟู
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 
 
 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด                
ยาเสพติดในชุมชน 
 

ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด
ที่สมัครใจหรือก่ึงสมัคร
ใจในชุมชน     

52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 1 
ครั้ง/ปี 

สามารถบ าบัด
ฟื้นฟูรักษาผู้ติด  
ยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

9. ส่งเสริมโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล 
กะลุวอ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุได้มี
การศึกษาเรียนรู้ ร่วม
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เป็นการส่งเสริมพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุในเขต      
ต าบลกะลุวอ 

- - 80,000 80,000 80,000 1 
โครงการ/

ปี 

ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนา
ตนเอง ได้รับ
การศึกษาเรียนรู้
ด้านต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
10. โครงการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

-เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้
ด้านเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต  สามารถ
งดเว้นการมี
เพศสัมพันธ์  ปูองกัน
การ ตั้งครรภ์ และ
ปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ รวมถึง
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  และ
คุ้มครองอย่าง 
เป็นระบบเม่ือประสบ
ปัญหา 
 

สตรีวัยเจริญพันธ์อายุ  
15  ปี  ขึ้นไป              
จ านวน  150  คน 

- - 36,300 36,300 36,300 -ครอบครัว
มีทัศนคติ
เชิงบวก  
และมี
บทบาทใน
การสื่อสาร
เรื่องเพศ
กับบุตร
หลานเพื่อ
ปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหาการ 
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

-ลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

ส านักงานปลัด 
(สปสช.) 

11. ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
กลุ่มอาชีพในเขต
ต าบลกะลุวอ 

กลุ่มอาชีพในเขตต าบล  
กะลุวอ 

80,000 80,000 80,000 80,000 - 1  
โครงการ/ปี 

ประชาชน
สามารถน า
ความรู้ไป
ประกอบ
อาชีพใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
12. วันสตรีต าบลกะลุวอ ส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาทักษะกลุ่ม
สตรี/อสม./กลุ่มอาชีพ
ฯลฯ ในต าบลกะลุวอ 

จ านวน  8  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 - 1  
โครงการ/ปี 

กลุ่มสตรี/อส
ม./กลุ่มอาชีพ
ฯลฯ ในต าบล
กะลุวอได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักปลัด 
 

รวม 12  โครงการ - - 539,400 537,000 681,640 681,640 501,640 - - - 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
2565 

1. กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก     
เล่นกีฬา 

ศพด.ในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2  ศูนย์ ส่งการเล่นกีฬา
ให้กับเด็ก 
 

กองการศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
2. ก่อสร้างและปรับปรุง

สนามกีฬา  ลานกีฬา  
สนามเด็กเล่นประจ า 
หมู่บ้าน/ถมที่เพื่อการ
ออกก าลังกาย 

เพื่อบริการให้
ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย 

ทุกหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 8  
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สถานที่ไว้ออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

 

3. จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ เด็ก เยาวชน  
ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาในการออกก าลัง
กาย 

เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนต าบล 
กะลุวอ 

- - 50,000 50,000 50,000 8  
หมู่บ้าน 

เด็ก  เยาวชน  
ประชาชน
ผู้สูงอายุมี
อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

 

4. จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
 

เพื่อเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

1 
โครงการ/

ปี 

สามารถใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
และมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
 

5. ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
ในระดับต่างๆ 

เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา 

เด็กและเยาวชนในต าบล
กะลุวอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อย่างน้อย 
1 

ครั้ง/ปี 

นักกีฬา
สามารถ
พัฒนาตนเอง
มีน้ าใจเป็น
นักกีฬาและ
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กองการศึกษาฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
6. จัดซ้ือที่ดินเพื่อ

ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล  หมู่ที่ 1-8 

เพื่อจัดซ้ือที่ดินสร้าง
สนามฟุตบอล 

สร้างสนามฟุตบอล 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 2  แห่ง เป็นพื้นที่
ส าหรับ
ก่อสร้าง
ฟุตบอล 

ส านักงานปลัด 
 

7. ก่อสร้างอาคารโรงยิม 
อบต.กะลุวอ 

เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชนได้ใช้เป็น
สถานที่ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

โรงยิม อบต.กะลุวอ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1  แห่ง เยาวชน 
ประชาชน
และส่วน
ราชการ        
มีสถานที่
รองรับ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กองช่าง 

รวม 7  โครงการ - - 8,780,000 8,780,000 8,830,000 8,830,000 8,830,000 - - - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. สนับสนุนการสร้าง

หลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการ
ด ารงชีวิต 

ผู้สูงอายุในต าบล       
กะลุวอ 

6,500,000 6,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 8 
หมู่บ้าน 

ท าให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. สนับสนุนการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 
 

เพื่อให้ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ในต าบลกะลุวอ 

2,500,000 2,500,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 8 
หมู่บ้าน 

ท าให้ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 
 

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์          
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ใน                  
ต าบลกะลุวอ 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 8 
หมู่บ้าน 

ท าให้ผู้ปุวย
เอดส์  มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4. สนับสนุนเงินสมทบ
เข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (สปสช.) 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริการด้านหลัก
กองทุนฯอย่างถูกต้อง 

ประชาชนใน 
ต าบลกะลุวอ  
จ านวน 8 หมู่บ้าน 

- - 270,000 285,000 300,000 กลุ่มเปูา 
หมายมี
สุขภาพ

อนามัยที่ดี 

คณะกรรมการ
กองทุน
บริหารงานได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 9,012,000 9,012,000 10,482,000 10,497,000 10,512,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ฝึกอบรม อปพร./

อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย 

เพื่อให้อาสาสมัครได้
ฝึกเตรียมความพร้อม
ในการรับสถานการณ์ 

จัดฝึกอบรม อปพร.และ
อาสาสมัครต่างๆภายใน
หมู่บ้าน  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักงานปลัด 

2. ซักซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

เพื่อซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้สามารถ
ใช้ได้ทันท่วงที 

ซักซ้อมแผนให้แก่
อาสาสมัครปีละ  
1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1            
ครั้ง/ปี 

สามารถให้การ
ช่วยเหลือได้ทัน
ทวงที่กับ
สถานการณ์ 

ส านักงานปลัด 

3. การป้องกันและ              
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สร้างจิตสานึกในเรื่อง
ความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน  
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

ปีละครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนมี
จิตส านึกในเรื่อง
การใช้รถใช้ถนน 

ส านักงานปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ช่วยเหลือผู้ประสบ 

สาธารณภัยในเขต
ต าบลกะลุวอ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือเม่ือ
ประสบภัย          
ธรรมชาติ 

ประชาชนใน           
ต าบลกะลุวอ 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1            
โครงการ/

ปี 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เม่ือประสบภัย 

ส านักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - - - 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. อบรมให้ความรู้

เรื่องเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมใน
การใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ 

ประชาชนในต าบล
จ านวน  80  คน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 
โครงการ/

ปี 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 



114 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
2. จัดการเลือกตั้ง

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่นกรณีครบ
วาระหรือเลือกตั้งซ่อม 

ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นกรณี
ครบวาระหรือเลือกตั้ง
ซ่อม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
ออกมาใช้

สิทธิ
เลือกตั้ง
มากขึ้น 

ท้องถิ่นมีผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เป็นไปตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 

3. โครงการอบรม
เพื่อสร้างความ
ปรองดองของคน
ในชุมชนสังคม 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีความรัก
สามัคคี 

ประชาชนในต าบล
จ านวน  80  คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ/

ปี 

ประชาชนใน
ต าบลมีความรัก
สามัคคี 

ส านักงานปลัด 

4. ติดตั้งและ
ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว/
เสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ทุกหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 8  
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักงานปลัด 

5. 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้น าและบุคลากร
ทางศาสนา 
 

เพื่อให้ผู้น าและ
บุคลากรทางศาสนามี
ความรู้ความเข้าใจและ
พร้อมรับมือและแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน 

จ านวน  100  คน - - 200,000 200,000 200,000 1            
ครั้ง/ปี 

ผู้น าและบุคลากร
ทางศาสนามี
ความรู้ความเข้าใจ
และพร้อมรับมือ 
และแก้ไขปัญหา 

กองการศึกษาฯ 

รวม 5   โครงการ - - 1,630,000 1,630,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ก่อสร้าง/ต่อเติม/

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หรือ          
ที่ท าการกลุ่ม 

เพื่อเป็นสถานที่ในการ
ท ากิจกรรม 

ทุกหมู่บ้าน 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 8  
หมู่บ้าน 

ท าให้ประชาชน                
มีสถานที่ในการ
ท ากิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 - - - 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
                      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อน าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ของต าบลมา
จัดแสดงให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 

จัดท าตู้โชว์/ที่วาง
ผลิตภัณฑ์(อบต.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  แห่ง ท าให้ประชาชน              
มีรายได้สามารถ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ส านักงานปลัด 

2. โครงการฝึกอบรม
ศึกษาเรียนรู้โครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่เป็น
รูปธรรมแก่ประชาชน 
ในการน าหลักปรัชญา 

ประชาชนต าบล 
กะลุวอ 
 
 

150,000 
 

 
 

150,000 
 
 

 

150,000 
 
 

 

150,000 
 
 

 

150,000 
 
 

 

1            
ครั้ง/ปี 

 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจที่เป็น
รูปธรรมสามารถ 

ส านักงานปลัด 



116 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
                      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
  เศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

       น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ          
ด าเนินชีวิต 
ประจ าวันอย่าง    
เป็นรูปธรรม 

 

รวม 2  โครงการ - - 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. วันแตงโม  เพื่อส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์ผลิตผล
แตงโมในพื้นที่ 

อบต.กะลุวอ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  
โครงการ/ปี 

ช่วยประชาสัมพันธ์
ผลิตผลแตงโมใน
พื้นที่ 

ส านักงานปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
2. สนับสนุนเมล็ดพันธ์

พืช/พันธ์สัตว์ 
-เพื่อให้ประชาชนมี
เมล็ดพันธ์พืช/พันธ์
สัตว์ที่มีคุณภาพ 
-เพื่อใช้ในการขยาย
พันธ์ต่อไป 

สนับสนุนเมล็ดพันธ์พืช/
พันสัตว์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 8  หมู่บ้าน ประชาชนมีเมล็ด
พันธ์ที่มี       
คุณภาพและ 
ได้รับพันธ์สัตว์
เพื่อใช้ในการ
ขยายพันธ์ 

ส านักงานปลัด 

3. ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรท า
การเกษตรแบบ
อินทรีย์ ลดการใช้
สารเคมี เพื่อการ
บริโภคพืช ผักปลอด
สารพิษ 

พื้นที่ต าบลกะลุวอ - - 80,000 80,000 80,000 1            
ครั้ง/ปี 

เกษตรกรลดการ
ใช้สารเคมี บริโภค
พืช ผักปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 

4. ส่งเสริมให้ประชาชน
ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการให้
ประชาชนยึดยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

พื้นที่ต าบลกะลุวอ 30,000 30,000 200,000 200,000 200,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 280,000 280,000 530,000 530,000 530,000 - - - 
 



118 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. การป้องกันไฟป่าและ

ควบคุมหมอกควันใน
เขตต าบลกะลุวอ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ประชาชนมีความ
ตระหนักเก่ียวกับ
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นที่ 

ประชาชน/เยาวชน
จ านวน  80  คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนสามารถ
ตระหนักเก่ียวกับ
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ 

ส านักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เพื่อสร้างความร่มเย็น

และสร้างความร่มรื่น
ให้ผู้ที่สัญจรไปมา 

ปลูกต้นไม้ในเขตต าบล
กะลุวอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนได้รับ
ความร่มเย็นและ
สร้างความร่มรื่น
ให้ผู้ที่สัญจรไปมา 

ส านักงานปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. รักษ์สิ่งแวดล้อม 

แหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบล 

ประชาชน/เยาวชน
จ านวน  80  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1            
ครั้ง/ปี 

ท าให้ประชาชน
รู้สึกรักและหวง
แหนในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

2. ถางป่าสองข้างทาง
ถนนภายในหมู่บ้าน 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

จ านวน  8  หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 8  
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

3. โครงการเตรียมการ 
รับเสด็จ 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

พื้นที่ต าบลกะลุวอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  
โครงการ

/ป ี

มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 

4. รณรงค์เก่ียวกับ 
การจัดการขยะ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

จ านวน  8  หมู่บ้าน 100,000 100,000 250,000 250,000 250,000 1  
โครงการ

/ป ี

ประชาชนสามารถ
จัดการขยะอย่าง
ถูกวิธี 

ส านักงานปลัด 

5. รณรงค์การใช้พลังงาน
ทดแทนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

พื้นที่ต าบลกะลุวอ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1            
ครั้ง/ปี 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
พลังงานทดแทน 

ส านักงานปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. สืบสานขนมธรรม

เนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อให้ประเพณี
ท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

จ านวน  8 โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 - 8  
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ประเพณี 

กองการศึกษาฯ 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต์ 

-เพื่อส่งเสริมให้ 
เยาวชน และ
ประชาชน ร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีและ
แสดงออกถึงความ
เคารพรักและความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในต าบล 
กะลุวอ 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ 

กองการศึกษาฯ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
ประเพณีสารท 
เดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทย
พุทธร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

ประชาชนชาวไทยพุทธ 
หมู่ที่ 2 

- 10,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

ชาวไทยพุทธได้
ได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่า
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 
อันดีของท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
4. รอมฎอนสัมพันธ์ 

 
เพื่อสนับสนุนการถือ             
ศีลอด(ปอซอ)ในเดือน
รอมฎอนและได้
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอันเป็น
แนวทางในการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามในเขต
ต าบลกะลุวอ 

- 120,000 300,000 300,000 300,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

ประชาชนเห็น
ถึงความส าคัญ
ของการปฏิบัติ
ตนในเดือน
รอมฎอน 

กองการศึกษาฯ 

5. ส่งเสริมกิจกรรม
เข้าพรรษา 
 

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ที่สืบต่อกัน
มายาวนานและด ารง
ไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 

-ครูและนักเรียนในเขต
ต าบลกะลุวอ 
-ประชาชนหมู่ที่ 2, 
หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7 
-พนักงานเจ้าหน้าที่
ต าบลกะลุวอ 
-พระสงฆ์วัดก าแพง 
และวัดเขานาคา 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

นักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนมี          
กิจกรรมร่วมกัน
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม 
อันเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ ความคิด 
ความสามัคคี 
และสืบทอด 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

กองการศึกษาฯ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
6. ส่งเสริมและ

สนับสนุนประเพณี
ลากพระหรือชักพระ 
 

เพื่อให้เกิดความรัก        
ความสามัคคี                 
ความร่วมมือ ร่วมใจ 
และส่งเสริมการ
อนุรักษ์      
สืบทอดประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

พระสงฆ์และประชาชน 
หมู่ที่ 2 บ้านก าแพง 

- 10,000 20,000 20,000 20,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

เยาวชน  
ประชาชนได้เห็น
คุณค่า
ความส าคัญ 
ของประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

7. เมาลิดสัมพันธ์ เพื่อให้ตระหนักนค
วามส าคัญศาสนาและ
ระลึกถึงคุณงามความ
ด ี

อบต.กะลุวอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  
โครงการ/

ปี 

-ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญทาง
ศาสนา 
-ผู้น าศาสนาได้
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

กองการศึกษาฯ 

8. อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน    
และประชาชน        
มีคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ในสังคมอย่างสันติ
สุข 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชน ในเขตต าบล
กะลุวอ 

- - 300,000 300,000 300,000 1  
โครงการ/

ปี 

เยาวชน และ
ประชาชน  
มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี 
 

กองการศึกษาฯ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
9. อบรมคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับเด็ก 
เยาวชน 
 
 
 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน    
มีจิตใจที่ดี มีคุณธรรม 

จัดอบรมเด็ก  เยาวชน
ในเขตต าบลกะลุวอ 

300,000 300,000 300,000 300,000 - 1  
โครงการ/

ปี 

เด็ก  เยาวชน              
มีคุณธรรมที่ดี 
 

กองการศึกษาฯ 

10. ประเพณีวันลอย
กระทง 
 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีจิตส านึก
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การ อนุรักษ์ประเพณี 
ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย 

ประชาชน หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 5 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
อนุรักษ์ประเพณี
ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย 

กองการศึกษาฯ 

11. โครงการประเพณี
งานของดีเมืองนรา 
และงานแข่งขันเรือ
กอและชิงถ้วย
พระราชทานหน้า
พระที่น่ัง  

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่  
ซ่ึงจะท าให้เกิดรายได้
ในชุมชน 
-เพื่อเป็นการส่งเสริม
การประกอบอาชีพที่
เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนเงินให้แก่ที่ท า
การปกครองอ าเภอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1            
ครั้ง/ปี 

อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
12. โครงการตกแต่งเรือ

บุปผชาติในงาน
แข่งขันเรือหน้าพระที่
นั่ง  

-เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  
และพระบรมวงศา 
นุวงค์ 
-เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประเพณี  วัฒนธรรม 

อุดหนุนเงินให้แก่ สนง.
ส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนราธิวาส 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1            
ครั้ง/ปี 

อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 

13. สนับสนุนเชิดชูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
-เพื่อถ่ายทอด
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้           
เด็ก  เยาวชน 

จ านวน  8  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

14. โครงการเข้าร่วมงาน
ของดีเมืองนรา 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การสืบสาน รักษา  ต่อ
ยอดศาสตร์พระราชา 
การเกษตรก้าวหน้า 
ปวงประชาเป็นสุข  

ประชาชนต าบลกะลุวอ - - 50,000 50,000 50,000 1  
โครงการ/

ปี 

ประชาชน
ตระหนักและสืบ
สานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

รวม 14  โครงการ - - 1,182,500 1,392,500 1,942,500 1,942,500 1,042,500 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.
บริการประชาชนด้วย
ความเต็มใจ 

พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1            
ครั้ง/ปี 

-ประชาชนได้รับ
การบริการ 
 -บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถและ
จิตส านึกที่ดีในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

2. ฝึกอบรมทัศนศึกษา 
ดูงาน อบต.กะลุวอ 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
กลุ่ม พัฒนาชุมชน 
และน าความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้ มาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตนเอง 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาอบต.  พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง ผู้น าชุมชน ผู้น า
สตรีและผู้สังเกตการณ์   

- - 400,000 400,000 400,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถน าความรู้
มาพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 
และน า
ประสบการณ์ที่ได้
จากการเรียนรู้มา
ปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่
ท้องถิ่นตนเอง       

ส านักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
3. ปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ของ อบต.สามารถ
จัดเก็บภาษีต่าง ๆได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นธรรม และสะดวด
รวดเร็ว 

 8  หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 8  
หมู่บ้าน 

-สามารถ
บริหารงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-มีระบบการ
จัดเก็บภาษีที่
ถูกต้อง 

กองคลัง 

4. ศึกษาดูงาน เพื่อปรับปรุงการ
ท างานการบริหาร
จัดการองค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้น 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
อบต.  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  
ผู้น าภาคประชาชนฯ 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1            
ครั้ง/ปี 

สามารถน า
ประสบการณ์มา
ปรับปรุงการ
ท างานขององค์กร
ให้ดียิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

5. การด าเนินการระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์               
e-laas 

เพื่อให้มีความพร้อมที่
จะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ 

อบรมพนักงาน อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 - 1  
ครั้ง/ปี 

พนักงานมีความ
พร้อมที่จะรองรับ
การปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

กองคลัง 

6. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 

เพื่อให้ อบต.กะลุวอมี
รายได้เพิ่มมากขึ้นและ
ประชาชนมาช าระภาษี
ภายในก าหนดเวลา 
 

ประชาชนในเขตต าบล
กะลุวอ 

10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 8  
หมู่บ้าน 

อบต.กะลุวอมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
และประชาชนมา
ช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา 

กองคลัง 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
7. ปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ของ อบต.สามารถ
จัดเก็บภาษีต่าง ๆได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นธรรม และสะดวด
รวดเร็ว 

 8  หมู่บ้าน - - 100,000 100,000 100,000 8  หมู่บ้าน -สามารถ
บริหารงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-มีระบบการ
จัดเก็บภาษีที่
ถูกต้อง 
 

กองคลัง 

8. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส มีความ
เข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาลบังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 

-ประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร อย่างน้อย1
ฉบับ 
-มีการประกาศเจตจ านง
การต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารต่อ
สาธารณะชน อย่างน้อย 
1 ครั้ง 
-แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4 ปี 
 

- - - - - ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม เกิด
จิตส านึกที่ดี          
ในการต่อต้าน
การทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ              
เกิดจิตส านึกที่ดีใน
การต่อต้านการ
ทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติ
โดยยึดม่ันตาม
หลักประมวล
จริยธรรม 

ส านักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
9. มาตรการออกค าสั่ง

มอบหมายของนายก 
อบต. ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

เพื่อเป็นการลดขั้นตอน
การให้บริการ
ประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 

พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

- - - - - พนักงานส่วน
ต าบลพนักงาน
จ้างฯ รู้จักหน้าที่
ของตนเอง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ลดการผูกขาด
อ านาจหน้าที่อัน
เป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
 

ส านักงานปลัด 

10. 
 

กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 

เพื่อลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน ที่
อาจจะท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ทาง
ราชการ 

บุคลากรฝ่ายบัญชี           
กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ 

- - - - - ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถลด
ข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
ที่อาจจะท าให้
เกิดความเสียหาย
เแก่ทางราชการ 

สามารถลด
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ที่
อาจจะท าให้เกิด
ความเสียหายแก่
ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ส านักงานปลัด 

11. การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการจัดซ้ือ-จัด
จ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล   
กะลุวอ 
 

- - - - - ร้อยละ 80
ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับ
การจัดซ้ือ-จัด
จ้างตาม
โครงการและ  

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามโครงการและ
กิจกรรมต่างของ
องค์การบริหาร 

ส านักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
    

    

 กิจกรรมต่างของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
กะลุวอ 

ส่วนต าบลกะลุวอ 
 

12. กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

- - - - - สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  
เพิ่มความคล่องตัว 
บุคลากร มีความ
กระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

13. มาตรการ  การมอบ
อ านาจอนุมัติ 
อนุญาต  สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การบริหาร
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุ
วอ  ภายใต้กรอบ
อ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  
และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ 

คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ  รองปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ  หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - - การด าเนินงาน     
การปฏิบัติงาน
เกิดความคล่องตัว
และรวดเร็ว  
ตลอดจนการ
อ านวยความ
สะดวกและการ
ให้บริการ
ประชาชน/ 
บริการสาธารณะ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

การปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัวและ
รวดเร็ว  ตลอดจน
การอ านวยความ
สะดวกและการ
ให้บริการ
ประชาชน/บริการ
สาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
14. กิจกรรมการมอบ

ประกาศเกียรติคุณ
แก่คณะกรรมการ
ชุมชน  
 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา  
แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นกรรมการ
ชุมชนมาด้วยดี  จน
ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง 

มอบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา  
แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติ
หน้าที่จนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง               
จ านวน  3  คน 

- - - - - ร้อยละ 90 
คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศ
เวลา  แรงกาย 
แรงใจ  ปฏิบัติ
หน้าที่จนครบ
วาระ 4 ปี ได้รับ
การยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติ            
มีความพึงพอใจ                 
อยู่ในระดับดี 

ส านักงานปลัด 

15. มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์  สุจริต  มี
คุณธรรมตาม
แนวทางบริหาราชการ
แผ่นดิน 

บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - - ร้อยละ 80 
สามารถ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมของ
องค์กรที่มีความ
โปร่งใส  มี
คุณธรรม 

สามารถเสริมสร้าง
วัฒนธรรมของ
องค์กรมีความ
โปร่งใสมีคุณธรรม 

ส านักงานปลัด 

16. กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อ 

เพื่อความโปร่งใส                    
และป้องกันการทุจริต            
ตามหลักการบริหาร
กิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย 
จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการต่อ
ผู้บริหาร 

- - - - - องค์กรสามารถ
ป้องกันการ
ทุจริต ตาม
หลักการบริหาร
กิจกรรม  

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล    มี
ความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต
ตามหลักการ 

ส านักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
 การตรวจสอบ

ควบคุมดูแล 
การปฏิบัติราชการ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ 

       บ้านเมืองที่ดี 
 

บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ส านักงานปลัด 

17. มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ             
ให้มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น” 
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน  
ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                   
องค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  1  แห่ง   

- - - - - สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
อันเป็น
ประโยชน์แก่
ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน  
ถูกต้องและไม่
บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารอัน
เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน  ถูกต้อง
และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

ส านักงานปลัด 

18. มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ  
ตรวจรับงานจ้าง 

เพื่อเป็นกลไกลภาค
ประชาชน (โดยวิธีผ่าน
การประชาคม)  ใน
การมีส่วนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวออย่างแข็ง
ขัน  

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

- - - - - ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
กะลุวอ 

ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม           
ในการด าเนินงาน
และตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ 

ส านักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
19. โครงการจัดท า

แผนการสอบภายใน
ประจ าปี   

เพื่อจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  
ตามระเบียบ คตง.ว่า
ด้วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

พนักงานส่วนต าบล               
ทุกหน่วยงาน  พนักงาน
ครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ 
 

- - - - - บุคลากรมีความ
เข้าใจ   และ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย  
ระเบียบ 
ข้อบังคับ              
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของ
งานมากขึ้น 
 

บุคลากรมีความ
เข้าใจ             
และปฏิบัติตาม
กฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ  
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

20. กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนให้
ตัวแทนภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กะลุวอ 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่
องค์การบริการส่วน
ต าบลกะลุวอ 

- - - - - การจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบล กะลุวอมี
ความโปร่งใส   

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล    
กะลุวอมีความ
โปร่งใส             
โดยมีตัวแทน
ประชาชน           
ร่วมตรวจสอบและ
ไม่เกิดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น 
 

ส านักงานปลัด 
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21. กิจกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อสร้างการเรียนรู้
และประสบการณ์การ
ท างานให้กับสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างาน
ตามบทบาท            
และอ านาจหน้าที่ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

- - - - - ร้อยละ 80 ของ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้าใจใน
การท างานตาม
บทบาทและ
อ านาจหน้าที่ 

สามารถสร้างการ
เรียนรู้ และ
ประสบการณ์การ
ท างานให้กับ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการ
ท างานตาม
บทบาทและ
อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด 

22. กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

เพื่อแสดงเจตนารมณ์            
ในการแก้ไขปัญหา              
การทุจริต 

ภายในต าบลกะลุวอ - - - -  ร้อยละ 80 
สามารถน าเรื่อง
ที่ได้รับการ
ร้องเรียนไป
ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 

สามารถแสดง
เจตนารมณ์         
ในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

ส านักงานปลัด 

23. ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
นราธิวาส  

-เพื่อให้มีศูนย์
ปฏิบัติการฯท าหน้าที่
เป็นสื่อกลางการ
ประสานงานราชการ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน
และเป็นศูนย์กลาง 

อุดหนุน อบต. 1 แห่ง 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 1 แห่ง -มีศูนย์ปฏิบัติการ
ฯท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางการ
ประสานงาน
ราชการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

ส านักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
  ประชาสัมพันธ์ผลงาน

การให้บริการ
สาธารณะ 

       -มีศูนย์ปฏิบัติการ
ฯเป็นสถานที่
ด าเนินการ
ประสานราชการ
ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

 

รวม 23  โครงการ - - 1,390,000 1,390,000 1,942,000 1,942,000 1,842,000 - - - 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ติดตั้งระบบสื่อไร้

สายประจ าต าบล 
กะลุวอ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ภายในต าบลกะลุวอ 
 

- 2,500,000 - - - 8 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบล
ได้รับทราบข้อมล
ข่าวสาร 

กองช่าง 

2. ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน(ติดตั้งห้อง
กระจกบริเวณหน้า           
กองช่าง) 

เพื่อให้การท างาน 
มีความคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ 
 

อาคาร อบต. - 134,000 - - - 1 ห้อง การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
ท าให้งานที่ออกมา
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - - 2,634,000 - - - - - - 



135 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. อบต.เคลื่อนที่                   

(อบต.พบประชาชน) 
เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ
ประชาชน 

ก าหนดการออกพื้นที่             
8  หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1          
ครั้ง/ปี 

ประชาชนมีความ
สะดวกและคล่องตัว
ในการติดต่อขอรับ
บริการ 

ส านักปลัด 
 

2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนินงาน   

-เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการ
ด าเนินงาน รวมถึง  
การแก้ไข  เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงของแผน 
-เพื่อจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
ต าบล ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วน 

-คณะผู้บริหาร    
 -สมาชิกสภา อบต.   
-เจ้าหน้าที่ อบต.  
 -คณะกรรมการพัฒนา 
อบต.   
-คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.  
 -คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.   
-ส่วนราชการ  
-รัฐวิสาหกิจ 
-ประชาชนต าบลกะลุวอ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

-อบต.กะลุวอ มี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถเป็นกรอบ
ในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  รายจ่าย
เพิ่มเติม  และจาก
เงินสะสม ในช่วง
ของแผนน้ัน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนา
ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-องค์การบริหารส่วน 

ส านักงานปลัด 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
  ต าบลกะลุวอในการ

จัดท า แก้ไข เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงของแผน 

       ต าบลกะลุวอมี
แผนการ
ด าเนินงานเพื่อใช้
งบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัดในการ
พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่า 

 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 80,000 80,000 80,000 50,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ก่อสร้างโรงจอดรถ 

ผู้มาติดต่อราชการ 
เพื่อเป็นที่จอดรถ
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 

กว้าง 6.00เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
 

200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1  หลัง ผู้มาติดต่อราชการ
มีสถานที่จอดรถ 
 

กองช่าง 

 

2. ก่อสร้าง/ต่อเติม/
ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน อบต. 

เพื่อให้การท างานมี
ความคล่องตัวและ           
มีประสิทธิภาพ 

อาคาร  อบต. 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1  หลัง การปฏิบัติงาน              
มีความคล่องตัว
และท าให้งานที่
ออกมามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างห้องน้ า
ผู้รับบริการ/ผู้พิการ 
 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน             
ที่เข้ารับการบริการ           
ที่ อบต. 
 

กว้าง 3.00เมตร 
ยาว 7.80 เมตร 
 

1,000,000 600,000 - - - 1  หลัง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกเม่ือ
เข้ารับการบริการ    
ที่ อบต. 

กองช่าง 

4. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร      
(สภาต าบลเดิม) 

เพื่อให้การท างานมี
ความคล่องตัวและ                
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร                   
(สภาต าบลเดิม) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1  หลัง การปฏิบัติงาน             
มีความคล่องตัว
และท าให้งานที่
ออกมามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(kPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5. ปรับปรุงอาคาร  

อปพร. องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กะลุวอ 
 

เพื่อให้การท างาน  
มีความคล่องตัวและ 
มีประสิทธิภาพ 

กว้าง 6.50  เมตร 
ยาว  9.oo  เมตร 

- - 200,000 - - ปรับปรุง
อาคาร  
อปพร. 
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล 
กะลุวอ 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
ท าให้งานที่ออกมา
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 6. ปรับปรุงโรงจอดรถ 
ที่ท าการ อบต. 
กะลุวอ 
 

ปรับปรุงพื้นที่จอดรดที่
มีสภาพช ารุ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยใน
การใช้งาน 

กว้าง   6.00  เมตร 
ยาว   30.oo  เมตร 

- - 800,000 - - 1 โรง พื้นที่ในการจอด
รถยนต์ส่วนกลาง
มีสภาพพร้อมใช้
งาน 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - - 9,400,000 9,500,000 9,900,000 8,900,000 8,900,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้อย่างถั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. เสริมผิวถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีด
สายป่าปิด-ส่ีเลน 
หมู่ที่ 5  
 

เพื่อให้มีถนนในหมู่บ้าน
ที่ได้มาตรฐานสามารถ
สัญจรไป-มา 

ช่วงที่ 1  
กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  910  เมตร 
หนา  0.04  เมตร 
ช่วงที่ 2  
กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว  1,033  เมตร 
หนา  0.04  เมตร 

- - 7,500,000 7,500,000 7,500,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

2. เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีด
สายเขาส านัก  
ม.5 
 

เพื่อให้มีถนนในหมู่บ้าน
ที่ได้มาตรฐานสามารถ
สัญจร ไป-มา  

กว้าง 5 เมตร   
ยาว  1,100  เมตร 
 

- - 4,800,000 4,800,000 4,800,000 1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
3. เสริมผิวถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีด
ซอยประชาพัฒนา 
ม.2 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง   4  เมตร  
ยาว   1,972  เมตร 
หนา   0.04    เมตร 

- - - 4,000,000 4,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

4. เสริมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีด
ซอยเขาก าปั่น 
ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา 

กว้าง   4  เมตร  
ยาว   1,550  เมตร 
หนา   0.04    เมตร 

- - - 2,700,000 2,700,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 
(กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

รวม 4  โครงการ - - - - 12,300,000 19,000,000 19,000,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได้อย่างถั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ปรับปรุงการใช้

พลังงานเพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนในพื้นที่
ความม่ันคง พร้อม
ระบบ IOT ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ 

1.ส่งเสริมและขยายผล
ให้สามารถผลิตพลังงาน
ทดแทนจากเซลล์
แสงอาทิตย์ 
 2.สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชนในการ
ใช้เส้นทางสัญจร จาก
การปรับปรุงการใช้
พลังงาน 
3.เพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการทรัพย์สิน
ของประชาชนหากเกิด
ความรุนแรง เพื่อช่วย 
ติดตามผู้ก่อเหตุ 
 
 

ภายในต าบลกะลุวอ 
หมู่ที่ 1-8 

- 46,800,000 - - - 1 
โครงการ 

1.สามารถลดความ
เส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุ และสร้าง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชนใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรที่เป็นพื้นที่
เส่ียงภัยในช่วงเวลา
กลางคืน ในต่าง
อ าเภอหรือพื้นที่
ใกล้เคียง 
2.ให้ความสะดวก
กับประชาชนใน
พื้นที่ในการ  

กองช่าง 
(กระทรวง
พลังงาน) 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(kPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
  4.เพิ่มแสงสว่างให้กับ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในการบันทกึภาพในจุด
เส่ียง 

       เดินทางไปจับจ่าย
ซื้อสินค้าประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 
3.สามารถลดและ
ป้องกันการม่ัวสุม
เรื่องยาเสพติดของ
เยาวชนในชุมชน
ตามเส้นทางสัญจร
ในช่วงเวลา
กลางคืน 
 

 

รวม 1  โครงการ - - - 46,800,000 - - - - - - 
 



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ - - 2,200,000 - - ส านักงานปลัด
และขนส่ง จ านวน 1 คัน

2 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถพยาบาล - - 2,000,000 - - ส านักงานปลัด
และขนส่ง จ านวน 1 คัน

3 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือถังน้ าพลาสติก - - 274,788 - - ส านักงานปลัด
ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
พร้อมขาต้ัง
จ านวน 18 ใบๆ ละ
15,266  บาท

4 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พักคอยโครงเหล็ก - - 9,800 - - ส านักงานปลัด
แถวละ 4 ทีน่ั่ง
จ านวน 2 แถว

5 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร 120,000 - - - - ส านักงานปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง

6 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองวทิยุส่ือสาร - - - 50,000 - ส านักงานปลัด

7 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง 51,300 - - - - ส านักงานปลัด
จ านวน 4 เส้น
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03  



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ถังดับเพลิง 1 ถัง 2,200 - - - - ส านักงานปลัด

9 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ แผ่นกระดานรองหลัง - 12,000 - - - ส านักงานปลัด
และการแพทย์ จ านวน 1 อัน

10 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ เคร่ืองวดัความดัน - 5,000 - - - ส านักงานปลัด
และการแพทย์ จ านวน 1 อัน

11 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ ชุดถังพร้อมอุปกรณ์ให้ - 13,000 - - - ส านักงานปลัด
และการแพทย์ ออกซิเจนขนาด 1.5

พร้อมขายึด จ านวน 1 ชุด
12 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงปรับฝอย - - 30,000 - - ส านักงานปลัด

จ านวน 1 อัน
13 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ข้อแยกตัววาย มีวาวเ์ปิด - - 13,000 - - ส านักงานปลัด

ปิด 2 ทาง จ านวน 1 อัน

14 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ขวางดับเพลิง - - 2,000 - - ส านักงานปลัด
จ านวน 1 ด้าม

15 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง บันไดดับเพลิง - - 9,800 - - ส านักงานปลัด
ชนิดอลูมิเนียม
แบบสไลน์ 2 ตอน 
24 ฟุตจ านวน 1 อัน

16 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชแลงพร้อมด้าม - - 3,000 - - ส านักงานปลัด
ยาว 1 เมตร จ านวน 1 อัน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดมือบีบ - - 4,900 - - ส านักงานปลัด
และการแพทย์ (ผู้ใหญ)่ จ านวน 1 ชุด

18 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดมือ - - 4,500 - - ส านักงานปลัด
และการแพทย์ (เด็ก) จ านวน 1 ชุด

19 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ เคร่ืองดูดเสมหะ - - 10,500 - - ส านักงานปลัด
และการแพทย์ จ านวน 1 ชุด

20 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ - 2,400,000   - - ส านักงานปลัด
และขนส่ง จ านวน 1 คัน

21 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์ดูดส่ิงปฏิกูล - 2,400,000   - - ส านักงานปลัด
และขนส่ง จ านวน 1 คัน

22 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ รถเข็นผู้ป่วยปรับนั่ง-นอน - 35,000 - - - ส านักงานปลัด
และการแพทย์ จ านวน 1 คัน

23 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ เคร่ืองวดัปริมานออกซิเจน 1,750 - - - ส านักงานปลัด
และการแพทย์ ในเลือด จ านวน 1 เคร่ือง

24 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับได้ - - 35,000 - - ส านักงานปลัด
หัวฉีด Protex ปรับได้          
4 ระดับ จ านวน 1 หัว

25 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบ - 63,500 - - - ส านักงานปลัด
ด้านในเคลือบยาง
ด า ขนาด 1.5 นิ้ว              
ยาว 20 ม. พร้อมข้อต่อ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ทองเหลือง(สายสีเหลือง) 
จ านวน 5 เส้นๆละ
12,7oo บาท 

26 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ - 3,900 - - - ส านักงานปลัด
ปี 2562 = 6 ตัว

27 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิงชนิด - 68,500 - - - ส านักงานปลัด
ผ้าใบด้านในเคลือบยางด า 
ขนาด 2.5 นิ้ว
ยาว 20 ม. พร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง(สายสีเหลือง) 
จ านวน 5 เส้นๆ
ละ13,7oo บาท

28 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก  - 94,000 - - - ส านักงานปลัด
ส่วนขนาด 36,000 บีทียู
จ านวน 2 เคร่ืองๆละ
47,000 บาท

29 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน จัดซ้ือถังขยะ - - 380,000 - - กองช่าง
และชุมชน บ้านงานครัว จ านวน 200 ใบๆละ

1,900
30 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกดีเซลแบบ 982,000 - - - - กองช่าง

และชุมชน และขนส่ง ดับเบิล้แคบ จ านวน 1 คัน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ - 25,000 - - - กองช่าง
และชุมชน ดาวเทียมแบบพกพา

จ านวน 1 เคร่ือง
32 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เคร่ืองวดัระยะด้วยเลเซอร์ 30,000 - - - - กองช่าง

และชุมชน จ านวน 1 เคร่ือง
33 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ สายวดัระยะ 50 เมตร 30,000 - - - - กองช่าง

และชุมชน จ านวน 1 ชุด
34 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ 9,000 - - - - กองช่าง

และชุมชน และเผยแพร่ ดิจิตอล ความละเอียด
16 ล้านพิเซล
จ านวน 1 เคร่ือง

35 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 1.ชุดเครื่องส่งวิทยุ กองช่าง
และวทิยุ UHF/FM ชุดแม่ข่าย 

พร้อมชุดควบคุม
ลูกข่ายประกอบด้วย
1.1 เคร่ืองส่ง UHF/ - 280,000 - - -
FM 420.20 Mhz 
= 1 เคร่ือง 
1.2 เคร่ืองแปลงประแส - 40,000 - - -
ไฟฟ้า = 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1.3 เคร่ืองควบคุมการแบ่ง - 30,000 - - -
กลุ่มการออกอากาศ
 = 1 เคร่ือง
1.4 เคร่ืองผสมสัญญาณ - 75,000 - - -
เสียงและแปลง
สัญญาณโทรศัพท์
= 1 เคร่ือง
1.5 เคร่ืองควบคุมเวลา - 45,000 - - -
ออกอากาศ 5 ช่วงเวลา
= 1 เคร่ือง
1.6 เคร่ืองเฝ้าฟังการ - 32,000 - - -
ออกอากาศ = 1 ชุด
1.7 ไมโครโฟนต้ังโต๊ะ - 3,500 - - -
= 1 ชุด
1.8 หูฟังครอบศีรษะ - 2,500 - - -
= 1 ชุด
1.9 ล าโพงมอนิเตอร์ - 2,000 - - -
= 1 ชุด
1.10 โต๊ะวางอุปกรณ์ - 5,000 - - -
พร้อมเก้าอี้ = 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1.11 เสาทาวเวอร์ความสูง - 150,000 - - -
ไม่ต่ าวกวา่ 24 เมตร 
พร้อมสายล่อฟ้า= 1 ชุด
1.12 สายน าสัญญาณ - 15,000 - - -
8-10 DFB= 1 ชุด
1.13 ตู้แลกค์ 19 นิ้ว - 13,000 - - -
= 1 ชุด
1.14 เคร่ืองเล่น DVD - 5,000 - - -
= 1 เคร่ือง
1.15 เคร่ืองเล่น TUNER - 5,000 - - -
= 1 เคร่ือง
1.16 สายอากาศไดโพล - 15,000 - - -
4-8 แสตจ 8DB
= 1 ชุด
2 เครื่องรับวิทยุ UHF/FM 
ชุดลูกข่าย ประกอบด้วย - 932,000 233,000 - -
2.1 เคร่ืองรับวทิยุ UFM/FM
420.20 Mhz ชุดลูกข่าย
 1 เคร่ืองๆละ
46,600 บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ปี 2561 = 20 เคร่ือง
ปี 2562 = 5 เคร่ือง
2.2 เสาอากาศชนิดยากิ - 50,000 12,500 - -
พร้อมสาย RG58/U
= 25  ชุดๆละ 
2,500 บาท
ปี 2561 = 20 ชุด
ปี 2562 = 5 ชุด
2.3 ล าโพงขนาด 20 นิ้ว - 160,000 40,000 - -
60 วตัต์ = 50 ชุดๆละ 
4,000 บาท
ปี 2561 = 40 ชุด
ปี 2562 = 10 ชุด
2.4 ชุดอุปกรณ์ตัดไฟพร้อม - 40,000 10,000 - -
แท่นประกอบเคร่ือง
= 25 ชุดๆ ละ 
2,000 บาท
ปี 2561 = 20 ชุด
ปี 2562 = 5 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วย - 25,000 - - - กองช่าง
และชุมชน สัญญาณดาวเทียมแบบ

พกพาจ านวน 1 เคร่ือง
37 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองส ารวจความ - - 8,827 - - กองคลัง

พึงพอใจองค์กร 
SATISFACTION PAD

38 การบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ - 1,950 - - กองคลัง
ปี 2562 = 3 ตัว

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับหน้าพลาสติก - - 23,000 - - กองการศึกษาฯ
ไฟเบอร์สีขาว
 จ านวน 10 ตัวๆ ละ
2,300 บาท

40 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 15,000 - - - - กองสวสัดิการฯ
และเผยแพร่

41 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือจอโปรเจ็คเตอร์ 5,000 - - - - กองสวสัดิการฯ
และเผยแพร่ พร้อมขาต้ัง

42 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือล าโพงพร้อมไมค์ 10,000 - - - - กองสวสัดิการฯ
และเผยแพร่ แบบพกพา

43 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือคลเลอร์น้ าร้อน - 16,000 - - - กองสวสัดิการฯ
งานครัว
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือคลเลอร์น้ าเย็น - - 12,000 - - กองสวสัดิการฯ
งานครัว

45 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลม จ านวน 6 ตัว - - 16,800 - - กองสวสัดิการฯ

46 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนก - - 1,400 - - กองสวสัดิการฯ
ประสงค์(Smart Card
Reader) จ านวน 2 เคร่ือง

47 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้อเนกประสงค์ - - 5,340 - - กองสวสัดิการฯ
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ
จ านวน 6 ตัว

48 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดเก้าอี้มีพนักพิงหินอ่อน - - 20,000 - - กองสวสัดิการฯ
จ านวน 4 ชุด

1,254,500 4,338,600 7,760,155 50,000 - -
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๑๕๓ 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การตดิตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ           
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจดัท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อ
น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จะต้องมีการติดตาม
และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑    
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

 
 
 



๑๕๔ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๑. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมือง
และของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินหรอื
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหท์ี่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหก์ารใช้ผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบงัคับ
ใช้ผลของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน เปน็ต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การสง่เสรมิ
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ทีม่ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออ่น) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ีสอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของทอ้งถ่ิน ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
เช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จงัหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล                      
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  



๑๕๗ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได ้

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
สัมพันธ์กบัโครงการพฒันา 

(๕)  

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือ
แสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนในสิง่ทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยทุธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจดุมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 



๑๕๙ 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ิน (ใ ช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม,               
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency)              
ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่               
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
 

๑๐  



๑๖๐ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได้ 

 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกบั
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูก่ารตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์            
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม             
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกบั (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ    
(๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๖๑ 
 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได ้

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกบั 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกจิ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้อง ถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



๑๖๒ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
๕5.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 

 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดว่าผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและข้อ29(3) ก าหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพรอ้มทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยการใช้แบบดังนี้ 
 3.1.1 การใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปรมิาณและคุณภาพ  
และโดยการประเมินผลจะด าเนินการ 3 วิธีคือ  
 วิธีการที่1จะใช้รูปแบบประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะด าเนินการกับทุกโครงการ  
 วิธีการที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อ การด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  
 1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
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 2) ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่สรุปเป็น
ข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูลตัดสินใจก าหนด แนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ 
ต่อไป  
 วิธีการที่3 จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและก าหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไหร่ในปีงบประมาณนี้ 

การก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการท่ี1 จะใช้รูปแบบประเมินผลโครงการ 
 ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล/ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ตอนที่ 2 : ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์  ผลการ
ด าเนินงาน  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็ (เปรียบเทียบเป้าหมายกบัผลที่ได้รับ)  การเบกิจ่าย
งบประมาณ  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ  แนวทางแก้ไข  ข้อเสนอแนะ  

วิธีการท่ี 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
           กะลุวอ ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้แบ่งเป็น 2 แบบ  
 1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
         วัตถุประสงค์ของแบบเพือ่ใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
         ประโยชน์  เป็นเครื่องมือองค์การบรหิารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กร   
 ระยะเวลา  ในการเกบ็ข้อมลูเกบ็ข้อมลูจากประชาชน และผูเ้กี่ยวข้องเพื่อประเมินขององค์กรในแตล่ะปี 
 องค์ประกอบของแบบ แบบประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ภาพรวม ประกอบคือ  
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  - เพศ/ อายุ/ การศึกษา/ อาชีพหลัก 

         ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

  1) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
  2) การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 
  3) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
  4) รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
  5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  6) ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปญัหา 
  8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
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 2.  แบบประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
         วัตถุประสงค์ของแบบ เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
         ประโยชน์ เป็นเครือ่งมอืส าหรบัองค์การบริหารส่วนต าบลทีจ่ะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรในแตล่ะยุทธศาสตร ์

            ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เกบ็ข้อมลูจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินขององค์กรในแต่ละปี 
         องค์ประกอบของแบบ แบบประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่
ละยุทธศาสตร์ประกอบคือ 

 - ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร ์ * ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
      * การเปลี่ยนแปลงขอองชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จะใช้ช่องทางโซเชียลเน๊ดเวริ์ค และ Appication เป็น
ช่องทางในการประเมินความพึงพอใจ เพื่อเข้าถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนได้หลายช่องทาง 
 
วิธีการท่ี 3 การรายงานความก้าวหน้าและก าหนดในเรื่องของการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
 เป็นการใช้ข้อมูลจากระบบบรหิารจัดการเพือ่การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan) ในการรายงานผลเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไปเท่าไหร่ในปีงบประมาณนี้ 

4.4  ข้อเสนอในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะหข้์อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี ้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 
และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินด้วย 
 การวางแผนพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างยิ่ง   ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนพัฒนาจึง
เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะ
บรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

การจัดท าแผนพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี ้เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง      

4.4.2 ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 1) การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพฒันาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจงัหวัด แผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดมาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยให้มีความสอดคลอ้งกัน   
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2) การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และค านึงถึง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพฒันาถ่ิน  

3) เร่งรัดใหม้ีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญตัิเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปงีบประมาณนั้น   

4) พิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องด าเนินการ เพื่อ
ลดการเกิดปญัหางบประมาณไม่เพียงพอ 

 
 
                              

                         ********************************* 
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